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ยุุทธศาสตร์์ด้้านความม่�นคง

	 ด้ำาเนินการ์ปร์ะเด็้น	 :	 ความม่�นคง	 โด้ยุจ่ัด้การ์ปัญหาแร์งงานต่างด้้าวและการ์ค้ามนุษย์ุด้้านการ์ปร์ะมง	 
ด้้วยการจััด้ทำำาและปรับปรุงข้้อมููลหนัังสืือคนัประจัำาเรือสืำาหรับคนัต่่างด้้าว 39,740 ราย ป้้องกัันและแกั้ไขปั้ญหา 
กัารทำำาป้ระมงผิิดกัฎหมาย ด้้วยการต่รวจัติ่ด้ต่ามูและเฝ้้าระวังการทำำาประมูงให้เป็นัไปต่ามูกฎหมูาย 283,820 ครั�ง  
ต่รวจัสือบการนัำาเข้้าสิืนัค้าสัืต่ว์นัำ�าจัากเรือประมูงต่่างประเทำศ 59,623 ครั�ง รวมูทัำ�งบูรณาการการทำำางานัข้องภาครัฐ 
และเครือข่้าย เพ่ื่�อพัื่ฒนาเศรษฐกิัจและส่่งเส่ริมศักัยภาพื่ของพ่ื่�นท่ำ� ด้้วยการฝึ้กทัำกษะอาชีีพด้้านัการเกษต่ร (ข้้าว พืชี 
ประมูง ปศุสัืต่ว์ การเงินัและบัญชีีครัวเรือนั) รวมู 21,179 ราย ปล่อยกุ้งทำะเลลงสู่ืแหล่งนัำ�า 4.00 ล้านัตั่ว ปล่อยกุ้งก้ามูกรามู
ลงสู่ืแหล่งนัำ�าในัพื�นัทีำ�พิเศษ 5.65 ล้านัตั่ว และด้ำาเนิันัการปรับปรุงพื�นัทีำ�นัาร้างเพื�อปลูกข้้าว 5,196 ไร่

บทสรุุป
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์	ดำำ�เนิินิภ�รกจิในิก�รพััฒนิ�เพั่�อ
ให้เกษตรกรมีีร�ยไดำ้เพิั�มีข้ึ้�นิ	 มีีคว�มีมัี�นิคงในิอ�ชีีพัก�รทำ�เกษตร
และมีีคว�มีอย่�ดีำกินิดีำ	 ด้ำวยวิสัยทัศน์ิ	“ภ�คเกษตรมัี�นิคง	เกษตรกร
มัี�งคั�ง	 ทรัพัย�กรเกษตรยั�งย่นิ”	 โดำยเชี่�อมีโยงต�มียุทธศ�สตร์ชี�ติ 
จำ�นิวนิ	5	ด้ำ�นิ	แผนิแมี�บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ชี�ติในิส�วนิที�เกี�ยวข้ึ้อง
กับภ�รกิจขึ้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์	มีีผลก�รปฏิิบัติร�ชีก�ร
ที�สำ�คัญ	ดัำงนีิ�
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ยุุทธศาสตร์์ด้้านการ์สร้์างความสามาร์ถในการ์แข่่งข่่น		    ประกอบด้้วย

	 1.	 ปร์ะเด็้น	:	การ์เกษตร์	ด้ำาเนินการ์ส่งเสริ์มใน	6	แผนงาน	ได้้แก่

	 	 เกษตร์อ่ัตล่กษณ์์พ้ื้�นถิ�น	อาทิำ การส่ืงเสืริมูและพัฒนัาข้้าวสัืงข์้หยด้เมืูองพัทำลุง 
3,113 ไร่ ข้้าวหอมูมูะลิทุ่ำงกุลาร้องไห้ 27,184 ไร่ ข้้าว กข้.43 และข้้าวเจ้ัาพื�นันุ่ัมู  
40,049 ไร่ ส่ืงเสืริมูการใช้ีเทำคโนัโลยีเพื�อลด้ต้่นัทุำนัและเพิ�มูผลผลิต่ผลไมู้ภาคต่ะวันัออก 
ให้เป็นัศูนัย์ผลไมู้เมืูองร้อนัแห่งเอเชีีย 1,400 ไร่ ส่ืงเสืริมูการผลิต่ผ้าไหมูต่รานักยูง
พระราชีทำานั 187,713 เมูต่ร 
	 	 เกษตร์ปลอัด้ภ่ัยุ	พัฒนัาคุณภาพมูาต่รฐานัและระบบการรบัรองความูปลอด้ภัย
ในัระดั้บต่่าง ๆ อาทิำ แหล่งผลิต่พืชีผ่านัการรับรองมูาต่รฐานัต่ามูระบบการจััด้การ 
คุณภาพ GAP ต่รวจัประเมูินัระบบการผลิต่ ต่รวจัประเมูินัฟาร์มู โรงงานั แหล่งผลิต่  
ต่รวจัปัจัจััยการผลิต่นัำาเข้้าและสืินัค้าจัากผู้จัำาหน่ัายปุ�ย วัต่ถุุอันัต่ราย เมูล็ด้พันัธ์ุุ์  
เกษต่รอินัทำรีย์ ส่ืงเสืริมูและพัฒนัาการผลิต่พื�นัทีำ�ผลิต่ข้้าวอินัทำรีย์ 685,222 ไร่ เกษต่รกร
ได้้รับรองมูาต่รฐานัการผลิต่ข้้าวอินัทำรีย์ 28,631 ราย 292,814 ไร่ แหล่งผลิต่พืชีได้้รับ 
การรับรองมูาต่รฐานัต่ามูระบบเกษต่รอินัทำรีย์ 3,233 แปลง/18,775 ไร่

	 	 เกษตร์ชีีวภัาพื้	 เพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพการผลิต่พืชีกลุ่มูทำางเลือกเพื�อสุืข้ภาพ 
แก่เกษต่รกร (สืมุูนัไพร) 1,000 ราย และแมูลงเศรษฐกิจั 800 ราย พัฒนัากระบวนัการ
ผลิต่วัต่ถุุดิ้บสืมุูนัไพรให้ได้้มูาต่รฐานั GMP ข้้�นัทำะเบียนัพันัธ์ุุ์สัืต่ว์ อนุัรักษ์พันัธ์ุุ์พืชี 
อาหารสืัต่ว์ และครอบครองเชืี�อจุัลินัทำรีย์ด้้านัปศุสัืต่ว์ 1,132 สืายพันัธ์ุุ์ พืชี จุัลินัทำรีย์  
แมูลง ได้้รับการอนัุรักษ์เก็บรักษารวบรวมูไว้ในัธุ์นัาคารเชืี�อพันัธ์ุุ์พืชี (Gene Bank)  
รวมู 53,941 สืายพันัธ์ุุ์ พัฒนัาและสื่งเสืริมูการใช้ีสืารอินัทำรีย์ชีีวภาพเพิ�มูศักยภาพ 
การผลิต่ 248,825 ไร่

	 	 เกษตร์แปร์ร์ูป	 มุู่งเน้ันัส่ืงเสืริมูการผลิต่และแปรรูปสิืนัค้าเกษต่ร อาทิำ  
การพัฒนัาแปรรูปข้้าวต่่อยอด้สู่ืเชิีงพาณิชีย์ 4 ผลิต่ภัณฑ์์ ได้้แก่ ผลิต่ภัณฑ์์แป้งเครป 
สืำาเร็จัรูปจัากข้้าวหอมูกระด้ังงาและข้้าวเมูล็ด้ฝ้้าย ผลิต่ภัณฑ์์ข้้าวเกรียบข้้าวฮางฟักทำอง 
ผลิต่ภัณฑ์์เจัลอนัามัูยล้างมืูอผสืมูสืารสืกัด้โพลีฟีนัอลจัากข้้าว และผลิต่ภัณฑ์์คุกกี�ครัมูเบิล 
ข้้าวต่อกสืามูสืหาย

	 	 เกษตร์อ่ัจัฉริ์ยุะ	 การพัฒนัาระบบการแสืด้งผลข้้อมููลการจััด้การระบบ 
การปลูกข้้าวโด้ยใช้ีเทำคโนัโลยีเกษต่รอัจัฉริยะ 2 เทำคโนัโลยี จััด้ตั่�งศูนัย์เครื�องจัักรกล
การเกษต่รด้้านัปศุสัืต่ว์ พัฒนัาเกษต่รแมู่นัยำาสู่ืธุุ์รกิจัเกษต่รอุต่สืาหกรรมูร่วมูกับ 
สืภาอุต่สืาหกรรมูแห่งประเทำศไทำย และบริษัทำกลุ่มูอุต่สืาหกรรมู 7 บริษัทำ ทีำ�เป็นัผู้รับซืื้�อ
ผลผลิต่เกษต่ร 5 สิืนัค้า ได้้แก่ ยางพารา ปาล์มูนัำ�ามัูนั อ้อยโรงงานั ข้้าวโพด้หวานั และ
มูะเขื้อเทำศ โด้ยด้ำาเนิันัการแล้ว 50,641 ไร่ เกษต่รกร 2,206 ราย
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	 	 การ์พ่ื้ฒนาร์ะบบนิเวศการ์เกษตร์	เพื�อพัฒนัาภาคเกษต่รให้มีูการเติ่บโต่อย่างยั�งยืนั อาทิำ

  n ส่่งเส่ริมระบบกัารเกัษตรแบบแป้ลงใหญ่ นัับตั่�งแต่่ ปี 2559 – 2564 มีูพื�นัทีำ�การเกษต่รได้้รับ 
การพัฒนัาสู่ืระบบส่ืงเสืริมูการเกษต่รแบบแปลงใหญ่ 8,186 แปลง เกษต่รกร 465,806 ราย พื�นัทีำ� 7.54 ล้านัไร่ อีกทัำ�ง 
การรับรองแปลงใหญ่สืะสืมูตั่�งแต่่ปี 2559 ถุ้ง 30 กันัยายนั 2564 รวมู 8,192 แปลง เกษต่รกร 466,655 ราย  
พื�นัทีำ� 7.64 ล้านัไร่ การผลิต่สิืนัค้าแปลงใหญ่สืะสืมู 4 ปี (2559-2562) สืามูารถุช่ีวยเกษต่รกรลด้ต้่นัทุำนัการผลิต่  
24,854.19 ล้านับาทำ เพิ�มูผลผลิต่ 22,421.52 ล้านับาทำ เชืี�อมูโยงต่ลาด้ออนัไลนั์ 489 แปลง ต่ลาด้ข้้อต่กลงล่วงหนั้า  
921 แปลง และต่ลาด้อื�นั ๆ 8,045 แปลง

  n บริหารจัดกัารกัารผิลิตสิ่นค้้าเกัษตรตาม Agri-Map ด้ำาเนิันัการสืำารวจัจััด้ทำำาฐานัข้้อมููลพืชีเศรษฐกิจั 
สืำารวจัและจััด้ทำำาแผนัทีำ�สืภาพการใช้ีทีำ�ดิ้นั (มูาต่ราสื่วนั 1 : 25,000) ต่รวจัสือบความูถุูกต้่องข้องข้้อมููลสืภาพ 
การใช้ีทีำ�ดิ้นัเชิีงเลข้มูาต่ราสื่วนั 1 : 25,000 การพัฒนัาข้้อมููลสืารสืนัเทำศแผนัทีำ�เกษต่รเพื�อการบริหารจััด้การเชิีงรุก  
(Agri-Map Online) สืนัับสืนุันัการเข้้าถุ้งข้้อมููลเข้ต่ความูเหมูาะสืมูพืชีเศรษฐกิจัเชิีงแผนัทีำ� 5 ชีนิัด้พืชี ได้้แก่ ข้้าวนัาปรัง 
มัูนัสืำาปะหลัง ปาล์มูนัำ�ามูันั สัืบปะรด้โรงงานั และไมู้โต่เร็วสืกุลอะเคเซีื้ย (Acacia species) ส่ืงเสืริมูการทำำาเกษต่ร 
ผสืมูผสืานัในัพื�นัทีำ�ทีำ�ไมู่เหมูาะสืมูกับการปลูกข้้าว 90,000 ไร่ และสืนัับสืนุันัให้มีูการปลูกทำด้แทำนัยางพารา เปลี�ยนัไป 
ปลูกยางพันัธ์ุุ์ดี้ 11,893 ราย และปลูกไมู้ยืนัต้่นัชีนิัด้อื�นั 106,312 ไร่

  n พัื่ฒนาศักัยภาพื่กัระบวนกัารผิลิตและพื่ัฒนาพื่ันธ์ุ์� เช่ีนั การผลิต่และกระจัายเมูล็ด้พันัธ์ุุ์ข้ยาย 
และจัำาหน่ัาย ปรับปรุงสืภาพได้้เมูล็ด้พันัธ์ุุ์ดี้ 49,439 ตั่นั สืามูารถุจัำาหน่ัายเมูล็ด้พันัธ์ุุ์ดี้ได้้ 52,593 ตั่นั ปรับเปลี�ยนัพื�นัทีำ� 
ทำำานัาปรังไปปลูกพืชีหลากหลาย 5,000 ไร่/ราย ผลิต่พันัธ์ุุ์พืชีไร่ 14 ชีนิัด้ พืชีสืวนั 56 ชีนิัด้ และปัจัจััยการผลิต่  
19 ชีนิัด้ ผลิต่และปล่อยพันัธ์ุุ์สัืต่ว์นัำ�าลงสู่ืแหล่งนัำ�าจืัด้และทำะเล 40 ชีนิัด้ 1,486,949 ตั่ว ผลิต่สัืต่ว์พันัธ์ุุ์ดี้จัาก 
การผสืมูเทีำยมู 257,500 ตั่ว เป็นัต้่นั

  n ส่่งเส่ริมกัารรวมกัล่์มและส่ร้างค้วามเข้มแข็งแก่ัส่ถาบันเกัษตรกัร โด้ยพัฒนัาศักยภาพแก่สืหกรณ์ 
และกลุ่มูเกษต่รกร 12,473 แห่ง เกษต่รกรและบุคคลทัำ�วไปสืมัูครใจัเข้้าร่วมูเป็นัสืมูาชิีกข้องสืหกรณ์และกลุ่มูเกษต่รกร 
179,394 ราย ต่รวจัสือบบัญชีีสืหกรณ์และกลุ่มูเกษต่รกร/พัฒนัามูาต่รฐานัการบัญชีีแก่สืหกรณ์ 11,800 แห่ง

  n พัื่ฒนาท่ำ�ดินและแหล่งนำ�าเพ่ื่�อกัารเกัษตร เช่ีนั ปรับปรุงฐานัข้้อมููลทำรัพยากรดิ้นั 30,000,000 ไร่  
พัฒนัาศูนัย์ถุ่ายทำอด้เทำคโนัโลยีการพัฒนัาทีำ�ดิ้นั 1,600 แห่ง ปรับปรุงคุณภาพด้ินัต่ามูปัญหา (ด้ินัเปรี�ยว ดิ้นัเค็มูภาคใต้่ 
และดิ้นักรด้) 67,678 ไร่ ฟ้�นัฟูและป้องกันัการชีะล้างพังทำลายข้องดิ้นั 954,153 ไร่ รวมูทัำ�ง พัฒนัาแหล่งกักเก็บนัำ�า 
และแหล่งนัำ�าในัไร่นัา โด้ยขุ้ด้สืระนัำ�าข้นัาด้ 1,260 ลูกบาศก์เมูต่ร เพื�อเพิ�มูประสืิทำธิุ์ภาพการเก็บกักนัำ�าไว้ใช้ีในัพื�นัทีำ�  
40,000 บ่อ เป็นัต้่นั

  n พัื่ฒนาระบบเทำค้โนโลย่และส่ารส่นเทำศกัารเกัษตร เช่ีนั ปรับปรุงฐานัข้้อมููลทำะเบียนัเกษต่รกร  
ด้้านัพืชี 6,200,612 ครัวเรือนั ด้้านัปศุสัืต่ว์ 3,939,425 ราย ผู้เพาะเลี�ยงสัืต่ว์นัำ�า 542,339 ฟาร์มู และรับขั้�นัทำะเบียนั
ชีาวสืวนัยาง 1.43 ล้านัราย การจััด้ทำำาข้้อมููลปฏิิทิำนัสิืนัค้าเกษต่รทีำ�สืำาคัญในัระดั้บจัังหวัด้ จัังหวัด้ละ 8 สิืนัค้า เป็นัต้่นั

  n ค้วบค์้มป้้องกัันปั้ญหาโรค้ระบาด (พ่ื่ช, สั่ตว�) เช่ีนั การควบคุมูและแก้ไข้ปัญหาโรคใบด่้าง ควบคุมูและ
ป้องกันัโรคสัืต่ว์ ด้ำาเนิันัการเฝ้้าระวังทำางห้องปฏิิบัติ่การ ต่รวจัวิเคราะห์ วินิัจัฉัยและชัีนัสูืต่รโรคสัืต่ว์ 251,612 ตั่วอย่าง 
คุ้มูครองสืวัสืดิ้ภาพสัืต่ว์ ป้องกันัการทำารุณกรรมูและการจััด้สืวัสืดิ้ภาพสัืต่ว์ บริการเสืริมูสืร้างภูมิูคุ้มูกันัโรคสัืต่ว์ (Rabies) 
752,289 ตั่ว บริการผ่าตั่ด้ทำำาหมัูนัสัืต่ว์ 16,262 ตั่ว เป็นัต้่นั
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  n ช่วยเหล่อเย่ยวยาเกัษตรกัร จัากปัญหาราคาสิืนัค้าเกษต่รต่กต่ำ�า ได้้แก่ โครงการประกันัรายได้้ 
เกษต่รกรชีาวสืวนัยาง ระยะทีำ� 2 จ่ัายเงินัช่ีวยเหลือเกษต่รกร 1.71 ล้านัราย 7,531 ล้านับาทำ และศ้กษาแนัวทำาง  
การพัฒนัาระบบประกันัภัยผลผลิต่ทำางการเกษต่ร 1 เรื�อง รวมูถุ้งการให้ความูชี่วยเหลือเกษต่รกรผู้ประสืบภัยพิบัติ่ 
ด้้านัการเกษต่รอย่างต่่อเนืั�อง ในั 8 ชีนิัด้ภัย ได้้แก่ อุทำกภัย ฝ้นัแล้ง ฝ้นัทิำ�งช่ีวง ภัยแล้ง วาต่ภัย โรคระบาด้พืชี  
ศัต่รูพืชีระบาด้ และโรคระบาด้สัืต่ว์

  n ส่นับส่น์นงานวิจัยและพัื่ฒนา เช่ีนั งานัวิจััยเพื�อพัฒนัาพันัธ์ุุ์ข้้าวคุณภาพดี้ 4 พันัธ์ุุ์ (พันัธ์ุุ์ กข้ 89  
พันัธ์ุุ์กข้ 91 พันัธ์ุุ์ข้าหนีั� 117 และพันัธ์ุุ์ด้ำาด้าษ 20) ขั้บเคลื�อนัผลงานัวิจััยสู่ืการใช้ีประโยชีน์ัในัการสืร้างมููลค่า ลด้ต้่นัทุำนั
การผลิต่ หรือแก้ไข้ปัญหาทำางการเกษต่รเรียบร้อยแล้ว 18 เรื�อง ต่ลอด้จันัพัฒนัาพื�นัทีำ�เพื�อรองรับการวิจััยและ 
ถุ่ายทำอด้เทำคโนัโลยีและนัวัต่กรรมูการผลิต่กัญชีา การเก็บรักษา การควบคุมูการใช้ี และการปลูกกัญชีาให้เป็นัไป 
ต่ามูมูาต่รฐานั ในัจัังหวัด้เชีียงราย เป็นัต้่นั

	 2.	 ปร์ะเด็้น	:	การ์ท่อังเที�ยุว	
  จััด้ทำำาเส้ืนัทำางท่ำองเทีำ�ยวเชืี�อมูโยงเพื�อส่ืงเสืริมูการต่ลาด้ต่ามูจุัด้เน้ันัเชิีงพื�นัทีำ� พัฒนัาแหล่งท่ำองเทีำ�ยว 
เชิีงเกษต่ร ยกระดั้บมูาต่รฐานัพัฒนัากิจักรรมูและบริการรูปแบบใหมู่ ๆ สืร้างความูหลากหลายด้้านัการทำ่องเทีำ�ยว  
และมุู่งเน้ันัการพัฒนัาการทำ่องเทีำ�ยวในัสืาข้าทีำ�มีูศักยภาพ และยังคงรักษาจุัด้เด่้นัข้องประเทำศด้้านัข้นับธุ์รรมูเนัียมู 
ประเพณี วัฒนัธุ์รรมู อัต่ลักษณ์ความูเป็นัไทำย 77 แห่ง

	 3.	 ปร์ะเด็้น	:	โคร์งสร้์างพ้ื้�นฐานร์ะบบโลจิัสติกส์และดิ้จิัท่ล	
  สืนัับสืนัุนัการพัฒนัาระบบ National Single Windows (NSW) สืามูารถุเชืี�อมูโยงแลกเปลี�ยนั 
กระบวนัการนัำาเข้้า – ส่ืงออก ด้้วยระบบอิเล็กทำรอนิักส์ื เป็นัการลด้ขั้�นัต่อนัการข้อใบอนุัญาต่ ด้้านัพืชี ประมูง ปศุสัืต่ว์  
ให้รวด้เร็วข้้�นั และให้เงินัอุด้หนุันัสืหกรณ์ในัการจััด้หารถุบรรทุำกห้องเย็นั 4 แห่ง รวมูทัำ�งศ้กษาแนัวทำางการรวบรวมู 
และกระจัายสิืนัค้าเกษต่รข้องสืถุาบันัเกษต่รกรด้้วยห่วงโซ่ื้ความูเย็นัในัพื�นัทีำ�ระเบียงเศรษฐกิจัภาคใต้่อย่างยั�งยืนั 1 เรื�อง

	 4.	 ปร์ะเด็้น	:	ผู้ปร์ะกอับการ์และวิสาหกิจัข่นาด้กลางและข่นาด้ยุ่อัมยุุคใหม่	
  ส่ืงเสืริมูการอบรมูเกษต่รกรด้้านัการบริหารจััด้การการพัฒนัากระบวนัการผลิต่และผลิต่ภัณฑ์์ การพัฒนัา
คุณภาพและมูาต่รฐานัสืินัค้าเกษต่รแปรรูป การต่ลาด้ยุคใหมู่ 154 แห่ง สือนัแนัะการจััด้ทำำาบัญชีีแก่วิสืาหกิจัชุีมูชีนั  
390 แห่ง สือนัแนัะการจััด้ทำำาบัญชีี วางรูปแบบบัญชีี และวางระบบควบคุมูภายในั เพื�อยกระดั้บศักยภาพเกษต่รกรรุ่นัใหมู่
และผู้ประกอบการ รวมู 1,500 แห่ง
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ยุุทธศาสตร์์ด้้านการ์สร้์างโอักาสและความเสมอัภัาคทางส่งคม			    ประกอบด้้วย

	 1.	 ปร์ะเด็้น	:	พื้ล่งทางส่งคม	
  ด้ำาเนิันัการต่ามูแนัวทำางการเสืริมูสืร้างทุำนัทำางสัืงคมู โด้ย ส่่งเส่ริมกัระบวนกัารเร่ยนร้้และเผิยแพื่ร่ 
โค้รงกัารอันเน่�องมาจากัพื่ระราชดำาริแก่เกษต่รกร 155,847 ราย พัื่ฒนาพ่ื่�นทำ่�โค้รงกัารหลวง ด้้วยการถุ่ายทำอด้ 
ความูรู้แก่เกษต่รกร รวมู 90,410 ราย ให้บริกัารค้ลินิกัเกัษตรเค้ล่�อนทำ่� ด้้านัประมูง 152 ครั�ง สืนัับสืนุันัพันัธ์ุุ์สัืต่ว์นัำ�า  
2.18 ล้านัตั่ว ด้้านัปศุสัืต่ว์ 19,564 ราย บริการวิเคราะห์ดิ้นั-นัำ�า-พืชี 71,428 ตั่วอย่าง และให้ความูรู้ด้้านัการสืหกรณ์  
174 ครั�ง มีูเกษต่รกรและผู้สืนัใจัเข้้าร่วมูกิจักรรมู 16,348 ราย และกัารช่วยเหล่อด้านหน่�สิ่น ด้้วยการชีด้เชีย 
ด้อกเบี�ยเงินักู้ เพื�อลด้ภาระด้อกเบี�ยและต้่นัทุำนัในัการประกอบอาชีีพการเกษต่ร ให้แก่สืมูาชิีกสืหกรณ์/กลุ่มูเกษต่รกร  
ลด้ภาระด้อกเบี�ยให้สืมูาชิีกสืหกรณ์และกลุ่มูเกษต่รกรทีำ�มีูหนีั�เงินักู้ 362,883 ราย

	 2.	 ปร์ะเด็้น	:	เศร์ษฐกิจัฐานร์าก			ประกอบด้้วย 2 แนัวทำาง

	 	 การ์ยุกร์ะด่้บศ่กยุภัาพื้การ์เป็นผู้ปร์ะกอับการ์ธุร์กิจั	อาทิำ ส่ืงเสืริมูและพัฒนัาอาชีีพผ่านัศูนัย์เรียนัรู้การเพิ�มู
ประสิืทำธิุ์ภาพการผลิต่สิืนัค้าเกษต่ร (ศพก.) 882 ศูนัย์ และศูนัย์เครือข่้าย 8,210 ศูนัย์ เกษต่รกร 29,594 ราย พัฒนัา
เกษต่รกรให้เป็นั Young Smart Farmer และ Smart Farmer รวมู 31,138 ราย ประเมิูนัศักยภาพและจััด้ทำำา 
แผนัพัฒนัากิจัการวิสืาหกิจัชุีมูชีนั 17,640 ราย พัฒนัาศักยภาพการด้ำาเนัินัธุุ์รกิจัข้องสืถุาบันั ด้้านัการบริหารจััด้การ 
การเงินัการบัญชีี ให้สืหกรณ์และกลุ่มูเกษต่รกร 400 แห่ง พัฒนัาเกษต่รกรให้มีูความูรู้ในัการจััด้ทำำาบัญชีี 1,500 แห่ง  
จััด้ทำำาผลิต่ภัณฑ์์ปศุสัืต่ว์เพื�อพัฒนัาเป็นัสิืนัค้า OTOP 9 ผลิต่ภัณฑ์์

	 	 การ์สร้์างสภัาพื้แวด้ล้อัมและกลไกที�ส่งเสริ์มการ์พ่ื้ฒนาเศร์ษฐกิจัฐานร์าก	 ด้้วยการจััด้ทีำ�ดิ้นัให้แก่เกษต่รกร 
ในัเข้ต่ปฏิิรูปทีำ�ดิ้นั 40,401 ราย ส่ืงเสืริมูและพัฒนัาอาชีีพเพื�อแก้ไข้ปัญหาทีำ�ดิ้นัทำำากินัข้องเกษต่รกร 10,740 ราย  
พัฒนัาความูเข้้มูแข็้งทัำกษะความูรู้แก่เกษต่รกร 25,620 ราย ส่ืงเสืริมูเครือข่้ายต่ลาด้สิืนัค้าเกษต่รหรือต่ลาด้เกษต่รกร  
77 จัังหวัด้ รวมูทัำ�งอบรมูการจััด้ทำำาบัญชีีต้่นัทุำนัอาชีีพ 382 ราย
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ยุุทธศาสตร์์ด้้านการ์สร้์างการ์เติบโตบนคุณ์ภัาพื้ชีีวิตที�เป็นมิตร์ต่อัสิ�งแวด้ล้อัม	        ประกอบด้้วย

	 1.		 ปร์ะเด็้น	:	การ์จ่ัด้การ์มลพิื้ษที�มีผลกร์ะทบต่อัสิ�งแวด้ล้อัมและสาร์เคมีในภัาคเกษตร์ท่�งร์ะบบ	
  ให้เป็นัไปต่ามูมูาต่รฐานัสืากลและค่ามูาต่รฐานัสืากล โด้ยจััด้ทำำาระบบอนุัรักษ์ดิ้นัและนัำ�าพร้อมูปลูกต้่นัไมู้
ยืนัต้่นัโต่เร็ว ส่ืงเสืริมูการไถุกลบเพื�อลด้การปล่อยก๊าซื้เรือนักระจัก ในัพื�นัทีำ�ภาคเหนืัอ 9 จัังหวัด้ รวมู 52,759 ไร่  
ลด้การเผา ในัพื�นัทีำ�โล่งเตี่ยนั 12,000 ไร่ รณรงค์งด้เผาต่อซัื้ง 50 แปลง และผลิต่ปุ�ยหมัูกสูืต่ร พด้. 3,147 ตั่นั รวมูถุ้ง 
ส่ืงเสืริมูการหยุด้เผาในัพื�นัทีำ�การเกษต่ร โด้ยเสืริมูสืร้างความูรู้ ความูเข้้าใจัแก่เกษต่รกร 16,895 ราย

	 2.		 ปร์ะเด็้น	:	การ์บริ์หาร์จ่ัด้การ์นำ�าท่�งร์ะบบ	
  โด้ยตั่�งแต่่เริ�มูต้่นัจันัถุ้งปัจัจุับันั มีูการพัฒนัาแหล่งนัำ�าข้นัาด้ใหญ่ 101 โครงการ ข้นัาด้กลาง 893 โครงการ 
และข้นัาด้เล็ก 19,992 โครงการ พื�นัทีำ�ชีลประทำานัรวมู 34.93 ล้านัไร่ ปริมูาต่รนัำ�าเก็บกัก 82,911.62 ล้านั ลบ.มู.  
จััด้รูปทีำ�ดิ้นัเพื�อเกษต่รกรรมู 2.06 ล้านัไร่ และจััด้ระบบนัำ�าเพื�อเกษต่รกรรมู 11.33 ล้านัไร่ สืำาหรับปี 2564 ด้ำาเนิันัการ 
ผันันัำ�าจัากลุ่มูนัำ�าแมู่กลองมูาลุ่มูนัำ�าเจ้ัาพระยาต่อนัล่างในัชี่วงฤดู้แล้ง ปี 2563/64 จัำานัวนั 498 ล้านั ลบ.มู. จััด้สืรรนัำ�า 
ช่ีวงฤดู้แล้งปี 2563/64 ได้้ 16,717 ล้านั ลบ.มู. เพาะปลูกพืชีในัฤดู้แล้งได้้ 10.32 ล้านัไร่ เพิ�มูพื�นัทีำ�ชีลประทำานั  
149,222 ไร่ ปริมูาต่รนัำ�าเก็บกัก 62.27 ล้านั ลบ.มู. จััด้รูปทีำ�ดิ้นัเพื�อเกษต่รกรรมู 24,282 ไร่ และจััด้ระบบนัำ�า 
เพื�อเกษต่รกรรมู 56,611 ไร่

ยุุทธศาสตร์์ด้้านการ์ปร่์บสมดุ้ลและพ่ื้ฒนาร์ะบบการ์บริ์หาร์จ่ัด้การ์ภัาคร่์ฐ

 โด้ยพัฒนัาระบบฐานัข้้อมููลการเกษต่ร 1 แพลต่ฟอร์มู การพัฒนัาระบบฐานัข้้อมููลการเกษต่รเป็นัการพัฒนัา 
ออกแบบ จััด้ทำำาฐานัข้้อมููลข้นัาด้ใหญ่ทีำ�มีูโครงสืร้าง (Structured Data) และแบบไมู่มีูโครงสืร้าง (Unstructured Data) 
ให้สืามูารถุใช้ีงานัร่วมูกับการวิเคราะห์ข้้อมููลข้นัาด้ใหญ่ สืนัับสืนุันัการจััด้ทำำานัโยบายมูาต่รการในับริบทำทีำ�แต่กต่่างกันั 
ด้้านัการเกษต่ร เพื�อเชืี�อมูโยงข้้อมููลและการสืำารวจัจััด้เก็บข้้อมููล ทัำ�งภายในัและภายนัอกกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์  
อีกทัำ�งยังเป็นัศูนัย์กลางข้้อมููลข้นัาด้ใหญ่ด้้านัการเกษต่ร สืำาหรับใช้ีในัการวิเคราะห์ข้้อมููล ตั่ด้สิืนัใจั คาด้การณ์ เตื่อนัภัย  
เฝ้้าระวัง รวมูถุ้งจััด้ทำำารายงานัต่ามูความูต้่องการข้องผู้ใช้ี โด้ยใช้ีเครื�องมืูอในัการวิเคราะห์รูปแบบต่่าง ๆ เช่ีนั Business 
Intelligence : BI, Geographic Information System : GIS และปัญญาประดิ้ษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)  
ให้บริการข้้อมููลแก่ภาครัฐ เอกชีนั เกษต่รกร ประชีาชีนั สืำาหรับใช้ีประกอบการต่ัด้สิืนัใจัด้ำาเนิันังานัต่ามูภารกิจัข้อง 
หน่ัวยงานัและการประกอบกิจักรรมูทำางการเกษต่ร โด้ยผ่านัระบบ Public AI และ Coaching Program  
Platform (CPP)

Annual Report 2021
Ministry of Agriculture and Cooperatives8



  ภาคเกษต่รเป็นัภาคการผลิต่ทีำ�มีูบทำบาทำสืำาคัญ และมูีความูเชืี�อมูโยงกับการพัฒนัา
ประเทำศในัหลายมิูติ่ ทัำ�งด้้านัสัืงคมู เศรษฐกิจั และสิื�งแวด้ล้อมู เนืั�องจัากประชีากรส่ืวนัใหญ่
ประกอบอาชีีพเกษต่รกรรมู ทำำาให้ภาคเกษต่รเป็นัแหล่งรองรับแรงงานัทีำ�สืำาคัญ และเป็นั 
แหล่งวัต่ถุุดิ้บหรือต้่นันัำ�าข้องอุต่สืาหกรรมูต่่าง ๆ รวมูถุ้งเป็นัรากฐานัข้องการสืร้างความูมัู�นัคงด้้านัอาหาร 
ข้องประเทำศ แต่่จัากสืถุานัการณ์ข้องโลกทีำ�มีูการปรับเปลี�ยนับริบทำอย่างรวด้เร็ว และเป็นัพลวัต่ร ส่ืงผลกระทำบ
ต่่อการปรับเปลี�ยนัข้องภาคการเกษต่รข้องไทำย ทีำ�ต้่องเผชิีญความูทำ้าทำายหลายประการมูาอย่างต่่อเนืั�อง  
ทัำ�งการเปลี�ยนัแปลงข้องสืภาพภูมิูอากาศ การเปิด้เสืรีการค้า ปัญหาหนีั�ครัวเรือนั การข้าด้ทำักษะแรงงานั  
รวมูถุ้งการก้าวเข้้าสู่ืสัืงคมูผู้สูืงอายุ

 ในัปี 2564 ทีำ�ผ่านัมูากระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ ได้้ด้ำาเนิันัการเพื�อมุู่งเน้ันัให้เกษต่รกรไทำย 
สืามูารถุประกอบอาชีีพเกษต่รกรรมูได้้อย่างมัู�นัคง มีูรายได้้และชีีวิต่ความูเป็นัอยู่ทีำ�ดี้ข้้�นั ด้้วยหลัก  
ต่ลาด้นัำาการผลิต่ เพื�อปฏิิรูปภาคเกษต่รไทำยทัำ�งในัรูปแบบต่ลาด้ออนัไลน์ั (แพลต่ฟอร์มูรายสิืนัค้าเพื�อรองรับ 
New Normal) ต่ลาด้ออฟไลน์ั Modern Trade รถุโมูบาย ต่ลาด้สืด้ คาราวานัสิืนัค้า เกษต่รพันัธุ์สัืญญา 
เคาน์ัเต่อร์เทำรด้ และจััด้กิจักรรมูจัับคู่ธุุ์รกิจัผู้ซืื้�อกับผู้ข้ายเพื�อสืร้างเครือข่้ายธุุ์รกิจั การนัำาเทำคโนัโลยี 4.0  
มูาใช้ีต่ลอด้ห่วงโซ่ื้อุปทำานัและคุณค่า (Supply – Value Chain) ตั่�งแต่่การผลิต่ การแปรรูปจันัถุ้งการต่ลาด้ 
เพื�อการพัฒนัาภาคเกษต่รกรรมู การบริการประชีาชีนั และการบริหารราชีการแผ่นัดิ้นั การเน้ันัระบบ “3’s” 
คือ Safety เน้ันัสิืนัค้าเกษต่รและอาหารข้องไทำยมีูความูปลอด้ภัย เป็นัไปต่ามูมูาต่รฐานัสืากล สืามูารถุ 
ต่รวจัสือบย้อนักลับ (Traceability) Security เน้ันัมูาต่รการควบคุมู ป้องกันัโรคระบาด้ในัพืชีและสัืต่ว์ 
อย่างเข้้มูงวด้ และ Sustainability เน้ันัระบบการทำำาเกษต่รให้มีูความูยั�งยืนั แก้ไข้ปัญหาภัยแล้ง  
การข้าด้แคลนันัำ�า ป้องกันัและบรรเทำาอุทำกภัย การบริหารเชิีงรุกแบบบูรณาการกับทุำกภาคส่ืวนั โด้ยเฉพาะ
โมูเด้ล “เกษต่ร – พาณิชีย์ทัำนัสืมัูย” มุู่งเน้ันัความูร่วมูมืูอกับทุำกภาคส่ืวนั เพื�อให้เกษต่รกร สืถุาบันัเกษต่รกร 
มีูช่ีองทำางใหมู่ ๆ ในัการจัำาหน่ัายผลผลิต่และกระจัายสิืนัค้าเพิ�มูเติ่มู ผ่านัชี่องทำาง E – Commerce หรือ 
Platform ต่่าง ๆ และ การทำำาเกษต่รกรรมูยั�งยืนั ต่ามูแนัวทำางศาสืต่ร์พระราชีา โด้ยน้ัอมูนัำาหลักปรัชีญา 
ข้องเศรษฐกิจัพอเพียง รวมูถุ้งการใช้ีแนัวคิด้การพัฒนัาเศรษฐกิจัชีีวภาพ – เศรษฐกิจัหมุูนัเวียนั - เศรษฐกิจั 
สีืเขี้ยว (Bio – Circular – Green Economy : BCG Model) เพื�อสืร้างโอกาสืในัการเพิ�มูมููลค่าให้กับ 
สิืนัค้าเกษต่ร สืนัับสืนุันักระบวนัการผลิต่ทีำ�เป็นัมิูต่รกับสิื�งแวด้ล้อมู

 ผมูเชืี�อมัู�นัเป็นัอย่างยิ�งว่า หากบุคลากรทุำกระดั้บมีูความูมุู่งมัู�นัตั่�งใจั ทีำ�จัะทุ่ำมูเทำทำำางานัด้้วยความูสุืจัริต่
และความูสืามัูคคี จัะทำำาให้สืามูารถุขั้บเคลื�อนังานัข้องกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ไปสู่ืความูเป็นัเลิศ 
ด้้านัการเกษต่ร อนัาคต่ทีำ�มัู�นัคงและยั�งยืนั นัำาพาชืี�อเสีืยงเกียรติ่ภูมิูมูาสู่ืประเทำศชีาติ่ และข้อข้อบคุณ 
บุคลากรทำุกภาคส่ืวนั ทัำ�งภาครัฐ ภาคเอกชีนั สืถุาบันัการศ้กษา พี�น้ัองเกษต่รกร ประชีาชีนัทัำ�วไป ทีำ�ให้ 
ความูอนุัเคราะห์ช่ีวยเหลือสืนัับสืนุันั การทำำางานัข้องกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ด้้วยดี้มูาต่ลอด้ ข้ออำานัาจั
สิื�งศักดิ้�สืิทำธิุ์�ทีำ�ทำ่านัเคารพนัับถืุอ โปรด้ด้ลบันัด้าลประทำานัพรให้ทุำกท่ำานัประสืบแต่่ความูสุืข้ความูเจัริญ  
มีูพลังกายและพลังใจัในัการทำำางานัเพื�อประโยชีน์ัสูืงสุืด้ข้องเกษต่รกร และประเทำศชีาติ่ต่่อไป

(นายเฉลิมชัย ศร่อ่อน)
รัฐมนตร่ว่ากัารกัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�

สาร์
นายุเฉลิมช่ียุ	ศรี์อ่ัอัน

ร่์ฐมนตรี์ว่าการ์กร์ะทร์วงเกษตร์และสหกร์ณ์์

ร์ายุงานปร์ะจัำาปี	2564
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  จัากการทีำ�รัฐบาลได้้ให้ความูสืำาคัญกับระบบสืหกรณ์ ในัฐานัะทีำ�เป็นักลไกพัฒนัา 

เศรษฐกิจัและสืังคมูข้องประเทำศ มีูส่ืวนัสืำาคัญในัการรักษาเสืถุียรภาพข้องเศรษฐกิจั 

ฐานัราก เพื�อสืร้างคุณภาพชีีวิต่ทีำ�ดี้ให้แก่สืมูาชิีกสืหกรณ์และคนัในัชุีมูชีนั กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ 

ได้้ด้ำาเนิันันัโยบายสืำาคัญ เน้ันัการมีูส่ืวนัร่วมูข้องคนัในัท้ำองถิุ�นั ยกระดั้บการผลิต่ การค้า และการบริการ  

ช่ีวยสืร้างงานัสืร้างอาชีีพให้คนัในัท้ำองถิุ�นั และน้ัอมูนัำาหลักปรัชีญาข้องเศรษฐกิจัพอเพียงมูาเป็นัแนัวทำาง 

ในัการด้ำาเนัินังานัเพื�อสืร้างภูมิูคุ้มูกันัให้แก่ชุีมูชีนั สัืงคมู และประเทำศชีาต่ิ อาทิำ โครงการนัำาลูกหลานั 

เกษต่รกรกลับบ้านั โครงการซูื้เปอร์มูาร์เก็ต่สืหกรณ์ ทีำ�ได้้ด้ำาเนิันัการมูาอย่างต่่อเนืั�อง เพื�อให้ระบบสืหกรณ์ 

ช่ีวยสืนัับสืนัุนั การกระจัายผลผลิต่สิืนัค้าเกษต่รและสืามูารถุข้ยายต่ลาด้ทัำ�งในัและต่่างประเทำศ รวมูทัำ�ง 

สืร้างและส่ืงเสืริมูผู้นัำารุ่นัใหมู่ ก้าวสู่ืการเป็นั Smart Coop

 นัอกจัากนีั� ยังด้ำาเนัินันัโยบายขั้บเคลื�อนัการพัฒนัาพืชีสืมูุนัไพรไทำย และพืชีทำางเลือกอื�นั ๆ โด้ย 

เน้ันัให้เกิด้ความูเชืี�อมูโยงในัการพัฒนัาต่ลอด้ห่วงโซ่ื้อุปทำานัตั่�งแต่่ต้่นัทำาง กลางทำาง และปลายทำาง  

ภายใต้่หลักการ “ต่ลาด้นัำาการผลิต่” ทีำ�เน้ันัผลิต่พืชีทีำ�มีูศักยภาพ มีูความูต้่องการข้องต่ลาด้ และทีำ�สืำาคัญ

สือด้คล้องกับนัโยบายข้องรัฐบาลทีำ�ให้ความูสืำาคัญกับการพัฒนัาสืมุูนัไพรไทำย ซ้ื้�งเป็นัภูมูิปัญญา 

และทำรัพยากรข้องประเทำศ ให้เป็นัพืชีเศรษฐกิจัทีำ�สืร้างรายได้้ให้กับเกษต่รกร กลุ่มูเกษต่รกร สืมูาชิีกสืหกรณ์ 

อีกทัำ�งส่ืงเสืริมูการพัฒนัาพันัธ์ุุ์พืชีทีำ�เหมูาะสืมูกับสืภาพแวด้ล้อมู ลด้การใช้ีสืารเคมีู การนัำานัวัต่กรรมู 

ทีำ�ทัำนัสืมัูยเข้้ามูาปรับใช้ีให้เกิด้ประโยชีน์ั พัฒนัาการแปรรูปสิืนัค้าเกษต่รให้ได้้คุณภาพมูาต่รฐานั ต่ลอด้จันั

ส่ืงเสืริมูการผลิต่นัำ�านัมูโคทีำ�มีูคุณภาพ จันัได้้รับการจััด้อันัดั้บอยู่ในัอันัดั้บทีำ� 1 จัาก 10 อันัดั้บ นัมูพร้อมูดื้�มู  

UHT ทีำ�น่ัาเชืี�อถืุอทีำ�สุืด้ ประจัำาปี 2564 โด้ยนิัต่ยสืาร BRANDAGE ซ้ื้�งกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์  

มุู่งมัู�นัตั่�งใจัเพื�อให้เกษต่รกรมีูความูมัู�นัคงในัอาชีีพ และชุีมูชีนัมีูความูเข้้มูแข็้งอย่างยั�งยืนั

 ในัโอกาสืนีั� ดิ้ฉันัข้อให้บุคลากรทุำกท่ำานัต่ระหนัักถุ้งภาระหน้ัาทีำ�ความูรับผิด้ชีอบ เพื�อช่ีวยเหลือ

เกษต่รกรให้มีูความูอยู่ดี้กินัดี้ ร่วมูกันัพัฒนัาภาคการเกษต่รข้องไทำยให้เข้้มูแข็้ง อันัจัะก่อให้เกิด้ประโยชีน์ั

ต่่อเศรษฐกิจัโด้ยรวมูข้องประเทำศต่่อไป

(นางส่าวมนัญญา ไทำยเศรษฐ�)

รัฐมนตร่ช่วยว่ากัารกัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�

สาร์
นางสาวมน่ญญา	ไทยุเศร์ษฐ์
ร่์ฐมนตรี์ช่ีวยุว่าการ์กร์ะทร์วงเกษตร์และสหกร์ณ์์
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  กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ ในัฐานัะหน่ัวยงานัทีำ�รับผิด้ชีอบดู้แลด้้านัเกษต่รกรรมู

ข้องประเทำศ โด้ยเฉพาะการบริหารจััด้การสิืนัค้าเกษต่รให้เชืี�อมูโยงกับต่ลาด้ การรักษา

เสืถีุยรภาพราคาและรายได้้ข้องเกษต่รกร การลด้ต้่นัทุำนัและเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพการผลิต่ การสืร้างมููลค่าเพิ�มู

ให้กับสิืนัค้าเกษต่ร จ้ังได้้ส่ืงเสืริมูและสืนัับสืนัุนัการทำำานัาแปลงใหญ่ เพื�อลด้ต้่นัทุำนั เพิ�มูผลผลิต่ โด้ย 

การจััด้ตั่�งศูนัย์เรียนัรู้การทำำานัา ด้้วยการนัำาเทำคโนัโลยีเกษต่รอัจัฉริยะมูาประยุกต์่ใช้ีในัพื�นัทีำ�เพื�อลด้ 

ปัญหาการข้าด้แคลนัแรงงานัภาคการเกษต่ร การเพิ�มูผลผลิต่ข้้าวทีำ�มีูประสิืทำธิุ์ภาพ และเกษต่รกรสืามูารถุ

เข้้าถุ้งเทำคโนัโลยีได้้ง่ายข้้�นั ด้้วยการบูรณาการทำุกหนั่วยงานัข้องกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ เพื�อให้ 

เกิด้ประโยชีน์ัสูืงสุืด้แก่เกษต่รกร ต่ลอด้จันัการพัฒนัาเมูล็ด้พันัธุ์ุ์ข้้าวทีำ�ดี้ เหมูาะสืมูกับสืภาพแวด้ล้อมู  

การส่ืงเสืริมูอาชีีพเลี�ยงสัืต่ว์สืร้างรายได้้สู้ืภัยแล้ง เช่ีนั สัืต่ว์ปีก สุืกร โค แพะ ผลักดั้นัการเลี�ยงจิั�งหรีด้ 

เพื�อการค้าและการส่ืงออก ส่ืงเสืริมูและสืนัับสืนุันัการนัำามูาต่รฐานัสิืนัค้าไปปฏิิบัติ่ใช้ีสืำาหรับต่ลาด้กลาง  

เริ�มูตั่�งแต่่การคัด้แยกคุณภาพ ตั่ด้แต่่ง บรรจุั ต่ลอด้จันัการข้นัส่ืง เพื�อให้สิืนัค้าคงคุณภาพ ลด้การสูืญเสีืย 

จันัถุ้งปลายทำาง การวางระบบมูาต่รฐานัคุณภาพสิืนัค้าเกษต่รสืำาหรับต่ลาด้กลางค้าส่ืงสิืนัค้าเกษต่ร 

ถืุอเป็นักลไกสืำาคัญ ในัการสืนัับสืนุันัให้เกิด้การยกระดั้บมูาต่รฐานัคุณภาพสิืนัค้าเกษต่ร ช่ีวยอำานัวย 

ความูสืะด้วกในัการค้า สืามูารถุต่รวจัสือบย้อนักลับไปยังแหล่งผลิต่ สืร้างความูเชืี�อมัู�นัให้ผู้บริโภคทัำ�งในั 

และต่่างประเทำศ รวมูถุ้งการปรับปรุงสุืข้อนัามูัยท่ำาเทำียบเรือประมูง เพื�อพัฒนัาคุณภาพสืัต่ว์นัำ�า  

ต่ามูนัโยบายสืำาคัญข้องกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ทีำ�ขั้บเคลื�อนัมูาอย่างต่่อเนืั�อง คืออาหารปลอด้ภัย 

(Food Safety) และสื่งเสืริมูการสื่งออก ซ้ื้�งมูีเป้าหมูายพัฒนัาคุณภาพสืัต่ว์นัำ�าให้ได้้มูาต่รฐานัเพื�อ 

กระตุ้่นัเศรษฐกิจัท้ำองถิุ�นั เพิ�มูการจั้างงานัและก่อให้เกิด้มููลค่าเพิ�มู เพิ�มูขี้ด้ความูสืามูารถุในัการแข่้งขั้นั 

การส่ืงออกสัืต่ว์นัำ�า พร้อมูทัำ�งปรับปรุงสืภาพแวด้ล้อมูโด้ยรอบพื�นัทีำ�ให้มีูมูาต่รฐานัเหมูาะสืมูกับชีีวิต่ 

ความูเป็นัอยู่ข้องประชีาชีนั และเป็นัแหล่งท่ำองเทีำ�ยวแห่งใหมู่

 ในัโอกาสืนีั� ผมูข้อส่ืงความูปรารถุนัาดี้มูายังทุำกท่ำานัด้้วยความูจัริงใจั ข้อให้ทุำกท่ำานัภูมิูใจัในัหน้ัาทีำ� 

ทีำ�รับผิด้ชีอบ ข้ออานิัสืงส์ืแห่งการกระทำำาดี้อำานัวยพรให้ทุำกท่ำานัประสืบความูสุืข้ ความูเจัริญ ก้าวหน้ัา 

ในัหน้ัาทีำ�การงานัและชีีวิต่ครอบครัว เป็นักำาลังสืำาคัญในัการพัฒนัาประเทำศชีาติ่สืืบไป

(นายป้ระภัตร โพื่ธุ์ส์่ธุ์น)

รัฐมนตร่ช่วยว่ากัารกัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�

สาร์
นายุปร์ะภ่ัตร์	โพื้ธสุธน

ร่์ฐมนตรี์ช่ีวยุว่าการ์กร์ะทร์วงเกษตร์และสหกร์ณ์์
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 ปัจัจุับันัโลกกำา ลังเผชิีญกับการเปลี�ยนัแปลงในัหลายมิูติ่ จัากผลกระทำบต่่อ 

การเปลี�ยนัแปลงสืภาพภูมิูอากาศ ความูเสืื�อมูโทำรมูข้องสืภาพด้ินัและทำรัพยากรธุ์รรมูชีาต่ิ 

ก่อให้เกิด้การสูืญเสีืยความูหลากหลายทำางชีีวภาพ ข้ณะทีำ�การเปลี�ยนัแปลงทำางด้้านัเทำคโนัโลยีทีำ�ก้าวเข้้าสู่ื 

โลกดิ้จิัทัำลอย่างรวด้เร็ว หรือแมู้แต่่การแพร่ระบาด้ข้องโรคอุบัติ่ใหมู่ อันัเป็นัตั่วเร่งให้การด้ำาเนิันัชีีวิต่ 

ข้องประชีากรโลกแต่กต่่างไปจัากเดิ้มูอย่างสิื�นัเชิีง ดั้งนัั�นั ภาคเกษต่รต้่องปรับตั่วให้ทัำนักับความูท้ำาทำาย 

สู่ืการใช้ีชีีวิต่แบบ New Normal และก้าวให้ทัำนักับความูท้ำาทำายต่่าง ๆ ทีำ�เกิด้ข้้�นั

 กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ จ้ังได้้พิจัารณาถุ้งสิื�งทีำ�เคยด้ำาเนิันัการมูาแล้วในัอดี้ต่ และนัำามูา 

ปรับปรุงเพื�อให้เหมูาะสืมูกับปัจัจุับันัและอนัาคต่ “เหลียวหลัง แลหนั้า รองรับ Next Normal”  

เพื�อขั้บเคลื�อนัยุทำธุ์ศาสืต่ร์ชีาติ่ นัโยบายรัฐบาล นัโยบายกระทำรวงให้บรรลุเป้าหมูาย การแก้ไข้ปัญหา 

เฉพาะหน้ัาให้เกษต่รกร วางรากฐานัการทำำางานัข้องกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ เพื�อรองรับความูปกติ่

ใหมู่ (New Normal) และพร้อมูรองรับสู่ืความูปกติ่ถัุด้ไป (Next Normal) ในัปี 2565 ภายใต้่แนัวทำาง 

การขั้บเคลื�อนั 4 แนัวทำาง ประกอบด้้วย การพัฒนัากำาลังคนัภาคเกษต่ร ทัำ�งเกษต่รกร กลุ่มูเกษต่รกร 

และบุคลากรภาครัฐ ให้ก้าวทัำนัยุคดิ้จิัทัำล การพัฒนัากระบวนัการทำำางานั โด้ยเน้ันัการจััด้ทำำาแผนั 

ปฏิิบัติ่งานัในัพื�นัทีำ�ให้มีูประสืิทำธิุ์ภาพ และการบูรณาการข้้อมููลระหว่างหนั่วยงานั การผลักด้ันัวิจััย 

และนัวัต่กรรมูการเกษต่ร ให้สือด้คล้องกับอนัาคต่ ต่่อยอด้งานัวิจััยต่ามูแนัวทำาง BCG Model และ 

พัฒนัาเทำคโนัโลยีสู่ืแปลงเกษต่รอัจัฉริยะ รวมูทัำ�งการยกระดั้บความูร่วมูมืูอเครือข่้ายการพัฒนัา 

ภาคเกษต่รจัากทุำกภาคส่ืวนั ต่ลอด้ห่วงโซ่ื้อุปทำานั เพื�อให้เกิด้ระบบอาหารทีำ�รักษาสืมูดุ้ลในัทุำกมิูติ่  

ประชีาชีนัทุำกคนั “กินัอิ�มู” “มีูสุืข้ภาพดี้” มีูการใช้ีประโยชีน์ัจัากทำรัพยากรธุ์รรมูชีาติ่อย่างยั�งยืนัและ 

ไมู่ทำำาลายสิื�งแวด้ล้อมู

 กระผมูข้อข้อบคุณและเป็นักำาลังใจัให้ทุำกท่ำานัตั่�งใจัปฏิิบัติ่หน้ัาทีำ�ข้องต่นั อย่างเต็่มูความูสืามูารถุ  

เพื�อผลักดั้นัให้กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ เป็นัทีำ�พ้�งข้องเกษต่รกรและเคียงคู่กับภาคเกษต่รข้องประเทำศ

ต่ลอด้ไป

(นายทำองเป้ลว กัองจันทำร�)

ป้ลัดกัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�

สาร์
นายุทอังเปลว	กอังจ่ันทร์์
ปล่ด้กร์ะทร์วงเกษตร์และสหกร์ณ์์
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 รายงานัประจัำาปี 2564 ข้องกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์  
มีูวัต่ถุุประสืงค์เพื�อประชีาสัืมูพันัธ์ุ์และเผยแพร่ผลการด้ำาเนิันังานัทีำ�สืำาคัญ 
ในัรอบปีงบประมูาณ 2564 แก่หน่ัวยงานัทีำ�เกี�ยวข้้องและผู้สืนัใจัทัำ�วไป  
โด้ยมีูเนืั�อหาสืาระเกี�ยวกับผลการด้ำาเนิันังานัสืำาคัญข้องกระทำรวง 
เกษต่รและสืหกรณ์ สือด้คล้องกับยุทำธุ์ศาสืต่ร์ชีาติ่ และแผนัแมู่บทำ 
ภายใต้่ยุทำธุ์ศาสืต่ร์ชีาติ่ ทีำ�เกี�ยวข้้องในั 5 ยุทำธุ์ศาสืต่ร์ ประกอบด้้วย  
ความูมัู�นัคง การสืร้างความูสืามูารถุในัการแข่้งขั้นั การสืร้างโอกาสืและ 
ความูเสืมูอภาคทำางสืังคมู การสืร้างการเต่ิบโต่บนัคุณภาพชีีวิต่ทีำ�เป็นัมิูต่ร 
ต่่อสิื�งแวด้ล้อมู และการปรับสืมูดุ้ลและพัฒนัาระบบการบริหารจััด้การ 
ภาครัฐ

 ผลสืำาเร็จัข้องการด้ำาเนิันังานัในัรายงานัฉบับนีั� เกิด้จัากความูร่วมูมืูอ
ในัการด้ำาเนัินังานัจัากทำุกภาคสื่วนัทีำ�เกี�ยวข้้อง ทัำ�งจัากผู้บริหารข้อง 
กระทำรวง ข้้าราชีการ เจ้ัาหน้ัาทีำ� รวมูถุ้งหน่ัวยงานัภาครัฐ เอกชีนั และ 
ภาคประชีาสัืงคมูทีำ�เกี�ยวข้้อง จ้ังข้อข้อบคุณไว้ ณ ทีำ�นีั� และหวังเป็นัอย่างยิ�งว่า  
เอกสืารรายงานัประจัำาปี 2564 ข้องกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ฉบับนีั�  
จัะเป็นัประโยชีน์ัแก่ผู้ทีำ�เกี�ยวข้้อง ต่ลอด้จันัประชีาชีนัผู้สืนัใจัทัำ�วไป

กัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�
พ์ื่ทำธุ์ศักัราช 2564

คำานำา

ร์ายุงานปร์ะจัำาปี	2564
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นายุทอังเปลว	กอังจ่ันทร์์
ป้ลัดกัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�

นายุอัรุ์ณ์ช่ียุ	พุื้ทธเจัริ์ญ
ผ้้ิตรวจราชกัาร

กัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�

นายุอัภ่ัยุ	สุทธิส่งข์่
หัวหน้าผ้้ิตรวจราชกัาร

กัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�

นายุสุร์เด้ชี	สมิเปร์ม
ผ้้ิตรวจราชกัาร

กัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�

นายุเศร์ษฐเกียุร์ติ	กร์ะจ่ัางวงษ์
ผ้้ิตรวจราชกัาร

กัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�

นายุส่ญญา	แสงพุ่ื้มพื้งษ์
ผ้้ิตรวจราชกัาร

กัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�

นายุข่จัร์	เร์าปร์ะเสริ์ฐ
ผ้้ิตรวจราชกัาร

กัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�

นายุพีื้ร์พ่ื้นธ์	คอัทอัง
ผ้้ิตรวจราชกัาร

กัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�

พ่ื้นจ่ัาเอักปร์ะเสริ์ฐ	มาล่ยุ
ผ้้ิตรวจราชกัาร

กัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�

นางกุลฤดี้	พ่ื้ฒนะอิั�ม
ผ้้ิตรวจราชกัาร

กัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�

นายุสำาร์าญ	สาร์าบร์ร์ณ์์
รองป้ลัดกัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�

นายุปร์ะยูุร์	อิันสกุล
รองป้ลัดกัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�

นายุโอัภัาส	ทอังยุงค์
รองป้ลัดกัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�

นายุสมชีวน	ร่์ตนม่งคลานนท์
รองป้ลัดกัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�

นายุชีาตรี์	บุญนาค
ผ้้ิตรวจราชกัาร

กัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�

นายุวิช่ียุ	ไตร์สุร่์ตน์
ผ้้ิตรวจราชกัาร

กัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�

ผู้บริ์หาร์ร์ะด่้บสูง	กร์ะทร์วงเกษตร์และสหกร์ณ์์
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นายุณ่์ฏฐกิตติ�	ข่อังทิพื้ย์ุ
อธิุ์บด่กัรมกัารข้าว

นายุปร์ะพิื้ศ	จ่ันทร์์มา
อธิุ์บด่กัรมชลป้ระทำาน

นายุอัำาพ่ื้นธ์ุ	เวฬุุต่นติ
อธิุ์บด่กัรมตรวจบัญช่ส่หกัรณ์�

นายุเฉลิมช่ียุ	สุวร์ร์ณ์ร่์กษ์
อธิุ์บด่กัรมป้ระมง

นายุสร์วิศ	ธานีโต
อธิุ์บด่กัรมป้ศ์สั่ตว�

นายุร์ะพีื้ภ่ัทร์	จ่ันทร์ศรี์วงศ์
อธิุ์บด่กัรมวิชากัารเกัษตร

นายุสำาเริ์ง	แสงภู่ัวงค์
อธิุ์บด่กัรมฝนหลวงและกัารบินเกัษตร

นางสาวเบญจัพื้ร์	ชีาคร์านนท์
อธิุ์บด่กัรมพัื่ฒนาท่ำ�ดิน

นายุปร์าโมทย์ุ	ยุาใจั
อธิุ์บด่กัรมหม่อนไหม

นายุวิณ์ะโร์จัน์	ทร่์พื้ย์ุส่งสุข่
เลขาธิุ์กัารส่ำานักังานกัารป้ฏิิร้ป้ท่ำ�ดิน 

เพ่ื่�อกัารเกัษตร

นายุเข้่มแข็่ง	ยุุติธร์ร์มด้ำาร์ง
อธิุ์บด่กัรมส่่งเส่ริมกัารเกัษตร

นายุวิศิษฐ์	ศรี์สุวร์ร์ณ์์
อธิุ์บด่กัรมส่่งเส่ริมส่หกัรณ์�

นายุฉ่นทานนท์	วร์ร์ณ์เข่จัร์
เลขาธิุ์กัารส่ำานักังานเศรษฐกิัจกัารเกัษตร

นายุพิื้ศาล	พื้งศาพิื้ชีณ์์
เลขาธิุ์กัารส่ำานักังานมาตรฐานสิ่นค้้าเกัษตร

และอาหารแห่งชาติ

นายุวิร่์ตน์	ปร์าบทุกข์่
ผ้้ิอำานวยกัารส่ถาบันวิจัยและพัื่ฒนาพ่ื่�นท่ำ�ส้่ง

นายปรีดา ยังสุขสถาพร
ผูอาํนวยการองคการสะพานปลา

นายุณ์กร์ณ์์	ตร์ร์กวิร์พ่ื้ท
ผ้้ิว่ากัารกัารยางแห่งป้ระเทำศไทำย

นายุปณิ์ธาน	มีไชียุโยุ
รองผ้้ิอำานวยกัาร รักัษากัารผ้้ิอำานวยกัาร 

องค้�กัารตลาดเพ่ื่�อเกัษตรกัร

นายุสุวิทย์ุ	ช่ียุเกียุร์ติยุศ
ผ้้ิอำานวยกัารส่ำานักังานพัื่ฒนากัารวิจัยกัารเกัษตร

นายุสุชีาติ	จัริ์ยุาเลิศศ่กดิ้�
ผ้้ิอำานวยกัารองค้�กัารส่่งเส่ริม
กิัจกัารโค้นมแห่งป้ระเทำศไทำย

พื้ลอัากาศเอัก	เสนาะ	พื้ร์ร์ณ์พิื้กุล
ผ้้ิอำานวยกัารส่ำานักังานพิื่พิื่ธุ์ภัณ์ฑ์�เกัษตรเฉลิมพื่ระเก่ัยรติ

พื่ระบาทำส่มเด็จพื่ระเจ้าอย่้หัว

ผู้บริ์หาร์ร์ะด่้บสูง	กร์ะทร์วงเกษตร์และสหกร์ณ์์
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ภัาพื้ภัาร์กิจั
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วิส่ยุท่ศน์
ภ�คเกษตรมัี�นิคง	เกษตรกรมัี�งคั�ง

ทรัพัย�กรเกษตรยั�งย่นิ

	 พ่ื้นธกิจั
	 1.	 พััฒนิ�คุณ์ภ�พัชีีวิตเกษตรกรให้มีีคว�มีมัี�นิคง

	 2.	 พััฒนิ�เศรษฐกิจก�รเกษตรให้เติบโต 
	 	 อย��งมีีเสถีียรภ�พั

	 3.	 ส�งเสริมีก�รผลิตสินิค้�เกษตรที�มีีคุณ์ภ�พั 
	 	 ตลอดำห�วงโซ่�อุปท�นิให้สอดำคล้อง	กับคว�มีต้องก�ร 
	 	 ขึ้องตล�ดำและส�งเสริมีง�นิวิจัยเทคโนิโลยีและ 
	 	 นิวัตกรรมีเพ่ั�อนิำ�มี�ใช้ีประโยชีน์ิ

	 4.	 ส�งเสริมีให้มีีก�รบริห�รจัดำก�รทรัพัย�กรสิ�งแวดำล้อมี 
	 	 และโครงสร้�งพ่ั�นิฐ�นิท�งก�รเกษตรอย��งสมีดุำล 
	 	 และยั�งย่นิ

ผลส่มฤทธิ�การ์ให้บริ์การ์
 ผลสัืมูฤทำธิุ์�หรือประโยชีน์ัทีำ�จัะได้้รับจัากการใช้ีจ่ัายงบประมูาณ ในัปี 2564 มีูดั้งนีั�

ผลส่มฤทธิ�ตามต่วชีี�ว่ด้
1) เกัษตรกัรและแรงงานป้ระมงได้รับกัารป้้องกัันและแก้ัไขปั้ญหาท่ำ�ม่ผิลกัระทำบต่อค้วามมั�นค้ง
 การใช้ีแรงงานัในัเรือประมูงพาณิชีย์ถูุกต้่องต่ามูกฎหมูายไมู่น้ัอยกว่า ร้อยละ 100
 สิืนัค้าประมูงส่ืงออกข้องไทำยไมู่ถูุกตี่กลับจัากสืหภาพยุโรปเนืั�องจัากสืาเหตุ่ IUU ร้อยละ 100
 เกษต่รกรทีำ�เข้้าร่วมูโครงการพัฒนัาอาชีีพจัังหวัด้ชีายแด้นัใต้่มีูรายได้้เพิ�มูข้้�นั ร้อยละ 5

2) เกัษตรกัรและส่ถาบันเกัษตรกัรได้รับกัารพัื่ฒนาศักัยภาพื่ให้ม่ค้วามเข้มแข็ง 
 นำาไป้ส่้่กัารเพิื่�มป้ระสิ่ทำธิุ์ภาพื่กัารผิลิตและส่ร้างม้ลค่้าเพิื่�มให้กัับสิ่นค้้าและบริกัารด้านเกัษตร 
 เพ่ื่�อยกัระดับรายได้เกัษตรกัรและส่ร้างค้วามส่ามารถในกัารแข่งขัน
 มููลค่าข้องสิืนัค้าเกษต่รและบริการทีำ�ผลิต่ได้้ภายในัประเทำศเพิ�มูข้้�นัไมู่น้ัอยกว่า ร้อยละ 3.8
 อัต่ราการข้ยายตั่วข้องปริมูาณธุุ์รกิจัสืหกรณ์ข้ยายตั่ว ร้อยละ 3
 อัต่ราการข้ยายตั่วข้องปริมูาณธุุ์รกิจัวิสืาหกิจัชุีมูชีนัข้ยายตั่ว ร้อยละ 3

3) รายได้ค้รัวเร่อนของเกัษตรกัรเป้้าหมายเพิื่�มข้�น
 รายได้้เฉลี�ยครัวเรือนัเพิ�มูข้้�นั ร้อยละ 10

4) เกัษตรกัรได้รับกัารบริหารจัดกัารนำ�าภาค้เกัษตรอย่างส่มด์ล
 ครัวเรือนัเกษต่รได้้รับประโยชีน์ัจัากการบริหารจััด้การนัำ�า 2,254,000 ครัวเรือนั

5) ท์ำกัภาค้ส่่วนท่ำ�เก่ั�ยวข้องนำาข้อม้ลส่ารส่นเทำศกัารเกัษตรไป้ใช้ป้ระโยชน�
 ข้้อมููลสืารสืนัเทำศการเกษต่รถูุกนัำาไปใช้ีในัการขั้บเคลื�อนั ร้อยละ 90
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อ่ัตร์ากำาล่ง	 ประกอบด้้วย

 n ส่ืวนัราชีการ  :  ข้้าราชีการ  33,666  อัต่รา

    ลูกจ้ัางประจัำา  11,314  อัต่รา

    พนัักงานัราชีการ  29,396  อัต่รา

 n องค์การมูหาชีนั และรัฐวิสืาหกิจั :  3,953  อัต่รา

งบปร์ะมาณ์

1.	 งบปร์ะมาณ์ที�ได้้ร่์บจ่ัด้สร์ร์ข่อังกร์ะทร์วงเกษตร์และสหกร์ณ์์
 ในัปี 2564 กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ (ส่ืวนัราชีการ รัฐวิสืาหกิจั กองทุำนั) ได้้รับจััด้สืรรงบประมูาณ 
รวมู 111,832.5171 ล้านับาทำ เพิ�มูข้้�นัจัากปี 2563 จัำานัวนั 2,719.2521 ล้านับาทำ หรือเพิ�มูข้้�นัร้อยละ 2.49 แยกเป็นั 
ส่ืวนัราชีการในัสืังกัด้กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ 17 หนั่วยงานั (รวมูองค์การมูหาชีนั) ได้้รับจััด้สืรรงบประมูาณ  
จัำานัวนั 110,731.0865 ล้านับาทำ คิด้เป็นัร้อยละ 99.02 รัฐวิสืาหกิจัในัสัืงกัด้กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ 2 หน่ัวยงานั  
ได้้รับจััด้สืรรรวมูงบประมูาณ จัำานัวนั 116.4306 ล้านับาทำ คิด้เป็นัร้อยละ 0.10 และกองทำุนัในัความูกำากับดู้แล  
2 หน่ัวยงานั ได้้รับจััด้สืรรงบประมูาณ จัำานัวนั 985.0000 ล้านับาทำ คิด้เป็นัร้อยละ 0.88

ตารางท่ำ� 1 งบประมูาณกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ เปรียบเทีำยบ ปี 2563 - 2564

หน่วย : ล้านบาทำ

ร์ายุการ์ พื้ร์บ.ปี	2563 
(ร้์อัยุละ)

พื้ร์บ.ปี	2564 
(ร้์อัยุละ)

เพิื้�ม-ลด้	
จัำานวน %

1)  ส่ืวนัราชีการ (รวมูองค์การมูหาชีนั)  
18 หน่ัวยงานั

108,074.1976 
(99.05)

110,731.0865 
(99.02)

2,656.8889 2.46

2) รัฐวิสืาหกิจั 2 หน่ัวยงานั 104.0674 
(0.10)

116.4306 
(0.10)

12.3632 11.88

3) กองทุำนั 2 หน่ัวยงานั 935.0000 
(0.85)

985.0000 
(0.88)

50.0000 5.35

รวม
109,113.2650 

(100)
111,832.5171 

(100)
2,719.2521 2.49
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	 1.1	 งบปร์ะมาณ์ส่วนร์าชีการ์	และอังค์การ์มหาชีน
  ส่ืวนัราชีการในัสืังกัด้ 18 หน่ัวยงานั (รวมูองค์การมูหาชีนั) ได้้รับจััด้สืรรงบประมูาณปี 2564  
รวมู 110,731.0865 ล้านับาทำ เพิ�มูข้้�นัจัากปีก่อนั 2,656.8889 ล้านับาทำ หรือเพิ�มูข้้�นัร้อยละ 2.46 โด้ยมีูหน่ัวยงานัได้้รับ 
งบประมูาณมูากทีำ�สุืด้ คือ กรมูชีลประทำานั จัำานัวนั 74,106.9786 ล้านับาทำ คิด้เป็นัร้อยละ 66.93 รองลงมูา 
คือกรมูปศุสัืต่ว์ จัำานัวนั 5,840.7036 ล้านับาทำ คิด้เป็นัร้อยละ 5.27 และกรมูส่ืงเสืริมูการเกษต่ร จัำานัวนั 5,537.8962 ล้านับาทำ  
คิด้เป็นัร้อยละ 5.00

ตารางท่ำ� 2 งบประมูาณทีำ�ได้้รับจััด้สืรรข้องส่ืวนัราชีการ + องค์การมูหาชีนั ปี 2563 – 2564

หน่วย : ล้านบาทำ

หน่วยุงาน ปี	2563 ปี	2564 เพิื้�ม	–	ลด้
ส่่วนราชกัาร+องค้�กัารมหาชน 108,074.1976 110,731.0865 2,656.8889 2.46

1. สืำานัักงานัปลัด้กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ 1,324.5423 1,216.0429 -108.4994 -8.19

2. กรมูการข้้าว 3,024.7546 2,501.2150 -523.5396 -17.31

3. กรมูชีลประทำานั 68,242.5643 74,106.9786 5,864.4143 8.59

4. กรมูต่รวจับัญชีีสืหกรณ์ 1,340.7359 1,300.8563 -39.8796 -2.97

5. กรมูประมูง 4,405.9003 3,986.1919 -419.7084 -9.53

6. กรมูปศุสัืต่ว์ 6,147.9682 5,840.7036 -307.2646 -5.00

7. กรมูพัฒนัาทีำ�ดิ้นั 4,888.9345 4,489.6031 -399.3314 -8.17

8. กรมูฝ้นัหลวงและการบินัเกษต่ร 2,036.7621 1,945.0389 -91.7232 -4.50

9. กรมูวิชีาการเกษต่ร 3,219.8746 3,335.3707 115.4961 3.59

10. กรมูส่ืงเสืริมูการเกษต่ร 6,013.4794 5,537.8962 -475.5832 -7.91

11. กรมูส่ืงเสืริมูสืหกรณ์ 3,125.0466 2,917.3461 -207.7005 -6.65

12. กรมูหมู่อนัไหมู 647.1402 566.9733 -80.1669 -12.39

13. สืำานัักงานัการปฏิิรูปทีำ�ดิ้นัเพื�อเกษต่รกรรมู 1,805.3905 1,434.8675 -370.5230 -20.52

14. สืำานัักงานัมูาต่รฐานัสิืนัค้าเกษต่รและ 
อาหารแห่งชีาติ่

267.7799 239.6144 -28.1655 -10.52

15. สืำานัักงานัเศรษฐกิจัการเกษต่ร 638.1295 624.0263 -14.1032 -2.21

16. สืถุาบันัวิจััยและพัฒนัาพื�นัทีำ�สูืง (องค์การมูหาชีนั) 516.0589 443.9229 -72.1360 -13.98

17. สืำานัักงานัพิพิธุ์ภัณฑ์์เกษต่รเฉลิมูพระเกียรติ่ 
พระบาทำสืมูเด็้จัพระเจ้ัาอยู่หัว (องค์การมูหาชีนั)

212.5858 244.4388 31.8530 14.98

18. สืำานัักงานัพัฒนัาการวิจััยการเกษต่ร  
(องค์การมูหาชีนั)

216.5500 - -216.5500 -100.00
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ตารางท่ำ� 3 งบประมูาณข้องส่ืวนัราชีการ+องค์การมูหาชีนั ต่ามูงบรายจ่ัาย ปี 2563 – 2564

งบร์ายุจ่ัายุ ปี	2563 ปี	2564 เพิื้�ม	–	ลด้
ส่่วนราชกัาร + องค้�กัารมหาชน 108,074.1976 110,731.0865 2,656.8889 2.46

1) งบบ์ค้ลากัร 24,706.3301 24,376.5839 -329.7462 -1.33

 n หมูวด้เงินัเดื้อนัและค่าจ้ัางประจัำา 17,715.1962 17,000.1721 -715.0241 -4.04

 n หมูวด้ค่าจ้ัางชัี�วคราวและค่าต่อบแทำนั
พนัักงานัราชีการ

6,991.1339 7,376.4118 385.2779 5.51

2) งบดำาเนินงาน 12,922.1215 11,495.7668 -1,426.3547 -11.04

 n หมูวด้ค่าต่อบแทำนัใช้ีสือยและวัสืดุ้ 11,480.9461 10,023.4322 -1,457.5139 -12.70

 n หมูวด้ค่าสืาธุ์ารณูปโภค 1,441.1754 1,472.3346 31.1592 2.16

3) งบลงท์ำน (หมวดค้า่ค้ร์ภัณ์ฑ์�ท่ำ�ดินและสิ่�งก่ัอส่ร้าง) 67,002.5775 72,292.8055 5,290.2280 7.90

 n ภาระผูกพันั (สัืญญา + มู. 23) 10,450.4593 13,650.3957 3199.9364 30.62

 n ไมู่ผูกพันั 56,552.1182 58,642.4098 2090.2916 3.70

4) งบเงินอ์ดหน์น 2,610.6291 2,001.1308 -609.4983 -23.35

5) งบรายจ่ายอ่�น 832.5394 564.7995 -267.7399 -32.16

แผนภูัมิ	:	งบปร์ะมาณ์ข่อังส่วนร์าชีการ์+อังค์การ์มหาชีน	ตามงบร์ายุจ่ัายุ	ปี	2564

ร์ายุงานปร์ะจัำาปี	2564
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	 1.2	 งบปร์ะมาณ์ร่์ฐวิสาหกิจั
  รัฐวิสืาหกิจัในัสัืงกัด้กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ มีู 4 หน่ัวยงานั คือ การยางแห่งประเทำศไทำย องค์การต่ลาด้ 
เพื�อเกษต่รกร องค์การส่ืงเสืริมูกิจัการโคนัมูแห่งประเทำศไทำย และองค์การสืะพานัปลา

  ปี 2564 ได้้รับจััด้สืรรงบประมูาณ 2 หน่ัวยงานั คือ การยางแห่งประเทำศไทำย และองค์การต่ลาด้เพื�อเกษต่รกร  
วงเงินังบประมูาณรวมู 116.4306 ล้านับาทำ เพิ�มูข้้�นัจัากปีก่อนั 12.3632 ล้านับาทำ หรือเพิ�มูข้้�นัร้อยละ 11.88

ตารางท่ำ� 3 งบประมูาณทีำ�ได้้รับจััด้สืรรข้องรัฐวิสืาหกิจั ปี 2563 – 2564

หน่วย: ล้านบาทำ

หน่วยุงาน ปี	2563 
(ส่ด้ส่วน)

ปี	2564 
(ส่ด้ส่วน)

เพิื้�ม	–	ลด้
จัำานวน %

รวมรัฐวิส่าหกิัจ 104.0674 116.4306 12.3632 11.88

100 100  

1)  การยางแห่งประเทำศไทำย 80.0000 93.9722 13.9722 17.47

76.87 80.71

2)  องค์การต่ลาด้เพื�อเกษต่รกร 24.0674 22.4584 -1.6090 -6.69

23.13 19.29  

ตารางท่ำ� 4 งบประมูาณข้องรัฐวิสืาหกิจัต่ามูงบรายจ่ัายและหมูวด้รายจ่ัาย ปี 2563 – 2564

หน่วย: ล้านบาทำ

งบร์ายุจ่ัายุ ปี	2563 
(ส่ด้ส่วน)

ปี	2564 
(ส่ด้ส่วน)

เพิื้�ม	–	ลด้
จัำานวน %

1)  งบบุคลากร 16.2344 16.8837 0.6493 4.00

15.60 14.50

2)  งบเงินัอุด้หนุันั 80.0000 93.9722 13.9722 17.47

76.87 80.71

3)  งบรายจ่ัายอื�นั 7.8330 5.5747 -2.2583 -28.83

7.53 4.79

รวมงบป้ระมาณ์รัฐวิส่าหกิัจ 104.0674 116.4306 12.3632 11.88

100 100
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	 1.3	 งบปร์ะมาณ์กอังทุน
  การด้ำาเนิันังานัข้องกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ จัะเกี�ยวข้้องกับกองทุำนัทีำ�สืำาคัญหลายกองทุำนั  
อาทิำ กองทำุนัหมูุนัเวียนัเพื�อการกู้ยืมูแก่เกษต่รกรและผู้ยากจันั กองทำุนัสืงเคราะห์เกษต่รกร กองทำุนัจััด้รูปทีำ�ดิ้นักองทำุนั 
พัฒนัาสืหกรณ์ กองทุำนัการปฏิิรูปทีำ�ดิ้นัเพื�อเกษต่รกรรมู กองทุำนัปรับโครงสืร้างการผลิต่ภาคเกษต่รเพื�อเพิ�มูขี้ด้ 
ความูสืามูารถุการแข่้งขั้นัข้องประเทำศ กองทุำนัฟ้�นัฟูและพัฒนัาเกษต่รกร

  ปี 2564 มีูกองทุำนัได้้รับจััด้สืรรงบประมูาณ 2 กองทุำนั วงเงินัรวมู 985.0000 ล้านับาทำ เพิ�มูข้้�นัจัากปี 2563  
จัำานัวนั 50.0000 ล้านับาทำ หรือเพิ�มูข้้�นัร้อยละ 5.35 โด้ยงบประมูาณกองทุำนัดั้งกล่าว เป็นังบรายจ่ัายอื�นัทัำ�งหมูด้

ตารางท่ำ� 5 งบประมูาณทีำ�ได้้รับจััด้สืรรข้องกองทุำนั ปี 2563 – 2564

หน่วย: ล้านบาทำ

หน่วยุงาน ปี	2563 
(ส่ด้ส่วน)

ปี	2564 
(ส่ด้ส่วน)

เพิื้�ม	–	ลด้
จัำานวน %

รวมงบป้ระมาณ์กัองท์ำน 935.0000 985.0000 50.0000 5.35

100 100  

1)  กองทุำนัจััด้รูปทีำ�ดิ้นั 935.0000 935.0000 - -

100 49.47  

2)  กองทุำนัปรับโครงสืร้างการผลิต่ภาคเกษต่ร 
เพื�อเพิ�มูขี้ด้ความูสืามูารถุการแข่้งขั้นัข้อง 
ประเทำศ (FTA) 

- 50.0000 -50.0000 100.00

- 2.65

ตารางท่ำ� 6 งบประมูาณกองทุำนัต่ามูรายจ่ัายลงทุำนั–รายจ่ัายประจัำา ปี 2563 - 2564

หน่วย: ล้านบาทำ

งบร์ายุจ่ัายุ ปี	2563 
(ส่ด้ส่วน)

ปี	2564 
(ส่ด้ส่วน)

เพิื้�ม	–	ลด้
จัำานวน %

1)  รายจ่ัายลงทุำนั 935.0000 935.0000 - -

100 94.92

2)  รายจ่ัายประจัำา - 50.0000 50.0000 100.00

- 5.08

รวมงบป้ระมาณ์กัองท์ำน 935.0000 985.0000 50.00 5.35

100 100
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2.	 ผลการ์เบิกจ่ัายุงบปร์ะมาณ์ข่อังกร์ะทร์วงเกษตร์และสหกร์ณ์์
 กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ ได้้รับจััด้สืรรงบประมูาณหลังโอนัเปลี�ยนัแปลง (ไมู่รวมูกองทุำนั) 110,954.91 ล้านับาทำ  
เบิกจ่ัายรวมู PO จัำานัวนั 109,853.30 ล้านับาทำ คิด้เป็นัร้อยละ 99.01 เบิกจ่ัายแล้ว 96,589.17 ล้านับาทำ คิด้เป็นั 
ร้อยละ 87.05 ต่ำ�ากว่าเป้าหมูาย ร้อยละ 12.95 (เป้าหมูายกำาหนัด้ ร้อยละ 100) แยกเป็นั

 2.1 รายจ่ายป้ระจำา ได้้รับจััด้สืรร 38,823.46 ล้านับาทำ เบิกจ่ัายรวมู PO 38,271.06 ล้านับาทำ คิด้เป็นั 
ร้อยละ 98.50 เบิกจ่ัายแล้ว 37,670.14 ล้านับาทำ คิด้เป็นัร้อยละ 97.03 ต่ำ�ากว่าเป้าหมูาย ร้อยละ 2.97 (เป้าหมูายกำาหนัด้  
ร้อยละ 100)

 2.2 รายจ่ายลงท์ำน ได้้รับจััด้สืรร 72,131.45 ล้านับาทำ เบิกจั่ายรวมู PO 71,582.25 ล้านับาทำ คิด้เป็นั 
ร้อยละ 99.24 เบิกจ่ัายแล้ว 58,919.03 ล้านับาทำ คิด้เป็นัร้อยละ 81.68 ต่ำ�ากว่าเป้าหมูาย ร้อยละ 18.32 (เป้าหมูายกำาหนัด้  
ร้อยละ 100) ซ้ื้�งมีูรายการทีำ�ก่อหนีั�แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่ัาย 2,006 รายการ วงเงินั 13,017.67 ล้านับาทำ มีูเงินัเหลือจ่ัาย  
14.75 ล้านับาทำ และรายการทีำ�ยังไมู่ได้้ก่อหนีั� 35 รายการ วงเงินั 179.99 ล้านับาทำ ทัำ�งนีั� ได้้ด้ำาเนิันัการข้อกันัเงินัไว้ 
เบิกเหลื�อมูปีด้้วยแล้ว

ผลการ์ใช้ีจ่ัายุงบปร์ะมาณ์ปร์ะจัำาปี	2564	ข่อัง	กษ.		(ณ์	ว่นที�	30	ก่นยุายุน	2564)
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	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์	ดำำ�เนิินิภ�รกจิในิก�รพััฒนิ�เพั่�อ
ให้เกษตรกรมีีร�ยไดำ้เพิั�มีข้ึ้�นิ	 มีีคว�มีมัี�นิคงในิอ�ชีีพัก�รทำ�เกษตร
และมีีคว�มีอย่�ดีำกินิดีำ	 ด้ำวยวิสัยทัศน์ิ	“ภ�คเกษตรมัี�นิคง	เกษตรกร
มัี�งคั�ง	 ทรัพัย�กรเกษตรยั�งย่นิ”	 โดำยเชี่�อมีโยงต�มียุทธศ�สตร์ชี�ติ 
จำ�นิวนิ	5	ด้ำ�นิ	แผนิแมี�บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ชี�ติในิส�วนิที�เกี�ยวข้ึ้อง
กับภ�รกิจขึ้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์	มีีผลก�รปฏิิบัติร�ชีก�ร
ที�สำ�คัญ	ดัำงนีิ�

1. ยุุทธศาสตร์์ด้้านความม่�นคง

ปร์ะเด็้น	:	ความม่�นคง	
 กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ ได้้ด้ำาเนิันัการสืนัับสืนุันั เกี�ยวกับการป้องกันัและแก้ไข้ปัญหาทีำ�มีูผลกระทำบต่่อความูมัู�นัคง 
ต่ามูเป้าหมูายสืำาคัญในัการบริหารจััด้การสืภาวะแวด้ล้อมูข้องประเทำศให้มีูความูมัู�นัคง ปลอด้ภัย และมีูความูสืงบเรียบร้อย 
อย่างแท้ำจัริง ดั้งนีั�

	 1.1	 ด้ำาเนินการ์เสร์ิมสร้์างความร์่วมม้อัข่อังเคร้์อัข่่ายุและบร์ิหาร์จ่ัด้การ์แร์งงานปร์ะมง	 โด้ย จัดกัารปั้ญหา 
แรงงานต่างด้าวและกัารค้้ามน์ษย�ด้านกัารป้ระมง ด้้วยการบูรณาการต่รวจัร่วมูเรือประมูงและแรงงานัในัภาคประมูง 122 ครั�ง 
จััด้ทำำาและปรับปรุงข้้อมููลหนัังสืือคนัประจัำาเรือสืำาหรับคนัต่่างด้้าว 39,740 ราย รวมูทัำ�งป้้องกัันและแก้ัไขปั้ญหากัารทำำาป้ระมง 
ผิิดกัฎหมาย โด้ยต่รวจัติ่ด้ต่ามูและเฝ้้าระวังการทำำาประมูงให้เป็นัไปต่ามูกฎหมูาย 283,820 ครั�ง ต่รวจัสือบ ติ่ด้ต่ามูและ 
เฝ้้าระวังการทำำาประมูงข้องเรือประมูงและเรือข้นัถุ่ายสัืต่ว์นัำ�าไทำยนัอกนั่านันัำ�า 1,995 ครั�ง ควบคุมูทำำาการประมูงข้องเรือประมูง 
ในัพื�นัทีำ�น่ัานันัำ�าไทำยให้เป็นัไปต่ามูกฎหมูาย 711 ครั�ง ต่รวจัสือบการนัำาเข้้าสิืนัค้าสัืต่ว์นัำ�าจัากเรือประมูงต่่างประเทำศ 59,623 ครั�ง 
ต่รวจัสุืข้ลักษณะสืะพานัปลา แพปลา และท่ำาเทีำยบเรือ 827 แห่ง

	 1.2	 ข่่บเคล้�อันการ์แก้ไข่ปัญหาจ่ังหว่ด้ชีายุแด้นภัาคใต้	 มุู่งเนั้นับูรณการการทำำางานัข้องภาครัฐและเครือข้่าย การเพิ�มู 
รายได้้และลด้ความูเหลื�อมูลำ�าผู้ยากจันัและผู้ด้้อยโอกาสื โด้ยการพัฒนัาเศรษฐกิจัและส่ืงเสืริมูศักยภาพข้องพื�นัทีำ�ด้้วยการฝึ้ก 
ทัำกษะอาชีีพด้้านัการเกษต่ร (ข้้าว พืชี ประมูง ปศุสัืต่ว์ การเงินัและบัญชีีครัวเรือนั)  
ภายใต้่โครงการต่ำาบลมัู�นัคง มัู�งคั�ง ยั�งยืนั แก่เกษต่รกร รวมู 21,179 ราย ปล่อยกุ้งทำะเล 
ลงสู่ืแหล่งนัำ�า 4.00 ล้านัต่ัว ปล่อยกุ้งก้ามูกรามูลงสู่ืแหล่งนัำ�าในัพื�นัทีำ�พิเศษ 5.65 ล้านัต่ัว  
และด้ำาเนิันัการปรับปรุงพื�นัทีำ�นัาร้างเพื�อปลูกข้้าว 5,196 ไร่
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 ด้ำาเนิันัภารกิจัทีำ�เกี�ยวข้้องกับแผนัแมู่บทำภายใต้่ยุทำธุ์ศาสืต่ร์ด้้านัการสืร้างความูสืามูารถุในัการแข่้งขั้นั รวมู 6 ประเด็้นั  
ประกอบด้้วย

	 2.1	 ปร์ะเด็้น	:	การ์เกษตร์
 เพื�อพัฒนัาภาคเกษต่รให้มีูศักยภาพและขี้ด้ความูสืามูารถุในัการแข่้งขั้นั โด้ยการยกระดั้บผลิต่ภาพการผลิต่และสืร้าง 
มููลค่าเพิ�มูให้กับผลิต่ภัณฑ์์และสิืนัค้าเกษต่ร ซ้ื้�งจัะเป็นัปัจัจััยสืำาคัญในัการสืร้างรายได้้และยกระดั้บคุณภาพชีีวิต่ข้องประชีากร 
ส่ืวนัใหญ่ข้องประเทำศ ผลิต่ภัณฑ์์มูวลรวมูสืาข้าเกษต่ร ปี 2564 ข้ยายตั่วร้อยละ 1.5 เมืู�อเทีำยบกับปี 2563 ซ้ื้�งผลการด้ำาเนิันังานั
ในัปี 2564 ภายใต้่แผนัย่อย 6 แผนั มีูดั้งนีั�

	 	 1)	 เกษตร์อ่ัตล่กษณ์์พ้ื้�นถิ�น	ด้ำาเนิันัการสืร้างมููลค่าจัากสิืนัค้าเกษต่รอัต่ลักษณ์พื�นัถิุ�นั (เน้ันัผลไมู้เมืูองร้อนัทีำ�สืำาคัญ 
ข้้าวหอมูมูะลิ ผ้าไหมูไทำยต่รานักยูงพระราชีทำานั) ณ เดื้อนัตุ่ลาคมู 2563 มีูมููลค่ารวมู 260.62 ล้านับาทำ เพิ�มูข้้�นัจัากปี 2562  
จัำานัวนั 9.80 ล้านับาทำ (มีูมููลค่า 250.82 ล้านับาทำ) ข้ยายตั่วเฉลี�ยร้อยละ 3.91 การด้ำาเนิันังานัในัปี 2564 ได้้ส่ืงเสืริมูและพัฒนัา 
ผลิต่ภัณฑ์์ พัฒนัาคุณภาพมูาต่รฐานั สืร้างอัต่ลักษณ์หรือเรื�องราวแหล่งกำาเนิัด้ สืร้างความูแต่กต่่าง ความูโด้ด้เด่้นั และสืร้างแบรนัด์้ 
ให้กับสิืนัค้าเกษต่รอัต่ลักษณ์พื�นัถิุ�นั ส่ืงเสืริมูการบริโภคสิืนัค้าเกษต่รอัต่ลักษณ์พื�นัถิุ�นัทัำ�งในัระดั้บประเทำศและเพื�อการส่ืงออก โด้ยอบรมู 
ถุ่ายทำอด้เทำคโนัโลยีการผลิต่สิืนัค้าด้้านัการเกษต่รต่ามูอัต่ลักษณ์และภูมิูปัญญาท้ำองถิุ�นัทีำ�เหมูาะสืมูกับพื�นัทีำ�แก่เกษต่รกร 750 ราย  
พัฒนัาฐานัข้้อมููลภูมิูปัญญาท้ำองถิุ�นัด้้านัการเกษต่รเพื�อเสืริมูสืร้างอัต่ลักษณ์พื�นัถิุ�นั 6 จุัด้ รวมูทัำ�งด้ำาเนิันัการในัสิืนัค้าสืำาคัญ ได้้แก่

   1.1) ข้าว ด้้วยการพัฒนัาประสิืทำธิุ์ภาพการผลิต่ข้้าวเพื�อสุืข้ภาพส่ืงเสืริมูการผลิต่ข้้าวพันัธ์ุุ์ กข้ 43 และ 
ข้้าวเจ้ัาพื�นันุ่ัมู 40,049 ไร่ พัฒนัาคุณภาพดิ้นัปรับปรุงบำารุงดิ้นัให้มีูสืภาพเหมูาะสืมูกับการปลูกข้้าวทีำ�มีูคุณภาพ 4,500 ไร่  
ถุ่ายทำอด้เทำคโนัโลยีทีำ�เหมูาะสืมูต่่อการปลูกข้้าวหอมูมูะลิในัพื�นัทีำ�ทุ่ำงกุลาร้องไห้ 27,183.50 ไร่ พัฒนัาคุณภาพดิ้นั 10,000 ไร่  
และก่อสืร้างงานัจััด้ระบบอนุัรักษ์ ดิ้นัและนัำ�า 4,574 ไร่ พัฒนัาและสืนัับสืนุันัการปลูกข้้าวพื�นัเมืูองและข้้าวบ่งชีี�ทำางภูมิูศาสืต่ร์ (GI) 
ทีำ�เป็นัอัต่ลักษณ์เฉพาะถิุ�นัภาคใต้่ โด้ยสืนัับสืนัุนัปัจัจััยการผลิต่เมูล็ด้พันัธ์ุุ์ข้้าวสืังข์้หยด้ 25 กลุ่มู 3,113 ไร่ พัฒนัาคุณภาพด้ินั 
พื�นัทีำ�ปลูกข้้าวสัืงข์้หยด้ภาคใต้่ 4,000 ไร่

2. ยุุทธศาสตร์์ด้้านการ์สร้์างความสามาร์ถในการ์แข่่งข่่น
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   1.2) ไม้ผิล ด้้วยการเพิ�มูมููลค่าผลผลิต่สืด้ต่ามูฤดู้กาล  
ยกระดั้บการส่ืงออกด้้วยการสืร้าง story และ brand image ส่ืงเสืริมูการเพิ�มู 
มููลค่าผลผลิต่เพื�อยกระดั้บมูาต่รฐานัการครองชีีพและพัฒนัาคุณภาพชีีวิต่ข้อง 
เกษต่รกรในัภาคต่ะวันัออกให้มีูความูมัู�นัคงในัอาชีีพ 420 ราย จััด้ทำำาระบบ 
ฐานัข้้อมููลและเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพข้องปัจัจััยพื�นัฐานัเพื�อการผลิต่ 80 แปลง  
ถุ่ายทำอด้ความูรู้และเทำคโนัโลยีการพัฒนัาสิืนัค้าทีำ�เป็นัอัต่ลักษณ์เหมูาะสืมูกับ 
พื�นัทีำ�แก่เกษต่รกรในัภาคต่ะวันัออก 270 ราย สืนัับสืนุันัปัจัจััยการผลิต่ในัการ 
พัฒนัาดิ้นั ให้เหมูาะสืมูในัการผลิต่ไมู้ผล 1,200 ไร่ และส่ืงเสืริมูการใช้ีเทำคโนัโลย ี
เพื�อลด้ต้่นัทุำนัและเพิ�มูผลผลิต่ผลไมู้ภาคต่ะวันัออกให้เป็นัศูนัย์ผลไมู้เมืูองร้อนัแห่งเอเชีีย 1,400 ไร่ พัฒนัาประสิืทำธุ์ิภาพการผลิต่ 
ไมู้ผลได้้คุณภาพ 800 ไร่ พร้อมูทัำ�งส่ืงเสืริมูการต่ลาด้สิืนัค้าเกษต่ร เพิ�มูช่ีองทำางต่ลาด้แก่เกษต่รกรในัภาคใต้่ชีายแด้นั 240 ราย

   1.3) หม่อนไหม ส่ืงเสืริมูและพัฒนัาหมู่อนัไหมูอุต่สืาหกรรมูโด้ยใช้ีนัวัต่กรรมูใหมู่ 610 ราย ส่ืงเสืริมูและพัฒนัา 
หมู่อนัไหมูหัต่ถุกรรมู โด้ยใช้ีนัวัต่กรรมูใหมู่ 1,245 ราย ต่รวจัรับรองมูาต่รฐานัผ้าไหมูไทำย 215,531.87 เมูต่รต่รวจัสือบและรับรอง 
มูาต่รฐานัหมู่อนัไหมู 97 คำาข้อ ส่ืงเสืริมูการผลิต่ผ้าไหมูต่รานักยูงพระราชีทำานั 187,713 เมูต่ร ประกวด้เสื้นัผ้าไหมูต่รานักยูง 
พระราชีทำานั และผลิต่ภัณฑ์์หมู่อนัไหมู 22 ครั�ง จัำาหน่ัายผ้าไหมูได้้ 16,971 เมูต่ร

	 	 2)	 เกษตร์ปลอัด้ภ่ัยุ/เกษตร์กร์ร์มยุ่�งยุ้น	 เพื�อยกระดั้บคุณภาพข้องสิืนัค้าเกษต่รไทำยในัการสืร้างภาพลักษณ์ 
และความูเชืี�อมัู�นัด้้านัความูปลอด้ภัย มุู่งเน้ันัพัฒนัาคุณภาพมูาต่รฐานัและระบบการรับรองความูปลอด้ภัยในัระดั้บต่่าง ๆ  
การต่รวจัสือบย้อนักลับให้เป็นัทีำ�ยอมูรับข้องต่ลาด้ทัำ�งในัและต่่างประเทำศ รวมูทัำ�งสืนัับสืนัุนัการทำำาเกษต่รอินัทำรีย์ตั่�งแต่่ระดั้บอินัทำรีย์ 
วิถีุชีาวบ้านั เพื�อต่่อยอด้สู่ืเกษต่รอินัทำรีย์เชิีงพาณิชีย์ทีำ�ได้้มูาต่รฐานัเกษต่รอินัทำรีย์ เช่ีนั มููลค่าสิืนัค้าปศุสัืต่ว์ทีำ�ผ่านัรับรอง GAP  
ณ เดื้อนัตุ่ลาคมู 2563 มีูมููลค่า 353.86 ล้านับาทำ เพิ�มูข้้�นัจัากปี 2562 ทีำ�มีูมููลค่า 309.65 ล้านับาทำ อยู ่ 44.21 ล้านับาทำ ข้ยายตั่ว 
เฉลี�ยร้อยละ 14.28 และในัส่ืวนัข้องการรับรองต่ามูมูาต่รฐานัเกษต่รอินัทำรีย์ ณ เดื้อนัตุ่ลาคมู 2563 มีูมููลค่า 145.20 ล้านับาทำ  
เพิ�มูข้้�นัจัากปี 2562 ทีำ�มีูมููลค่า 121.63 ล้านับาทำ อยู่ 23.57 ล้านับาทำ ข้ยายตั่วเฉลี�ยร้อยละ 16.23 โด้ยผลการด้ำาเนิันังานัสืำาคัญ 
ในัปี 2564 แบ่งเป็นั

   2.1) กัารยกัระดับค์้ณ์ภาพื่มาตรฐานสิ่นค้้าเกัษตร แบ่งต่ามูชีนิัด้สิืนัค้า ดั้งนีั�

    (1) สิ่นค้้าพ่ื่ช โด้ยถุ่ายทำอด้ความูรู้ต่ามูระบบมูาต่รฐานั GAP แก่เกษต่รกร 10,000 ราย ถุ่ายทำอด้ความูรู้ 
ด้้านัการจััด้การศัต่รูพืชีและการใช้ีสืารเคมีูอย่างถูุกต้่องแก่เกษต่รกร 6,500 ราย และส่ืงเสืริมูการใช้ีสืารอินัทำรีย์ลด้การใช้ีสืารเคมีู
ทำางการเกษต่ร 968,500 ไร่ ต่รวจัสิื�งเจืัอปนัในัสิืนัค้าเกษต่รและปัจัจััยการผลิต่ 180,496 ตั่วอย่าง ต่รวจัปัจัจััยการผลิต่นัำาเข้้า  
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และสิืนัค้าจัากผู้จัำาหน่ัายปุ�ย วัต่ถุุอันัต่ราย เมูล็ด้พันัธ์ุุ์ 117,167 ราย ออกใบอนุัญาต่/ใบรับรองสุืข้อนัามัูย สุืข้อนัามัูยพืชี  
และงานัภายใต้่ พ.ร.บ. 6 ฉบับ รวมู 502,816 ฉบับ ต่รวจัสือบแหล่งผลิต่ เพื�อรับรองมูาต่รฐานัต่ามูระบบการจััด้การคุณภาพ GAP  
พืชี 130,580 แปลง/109,890 ราย/768,478.27 ไร่ ผ่านัการรับรอง 106,720 แปลง/ 88,802 ราย/ 641,765.48 ไร่ ต่รวจัสือบ 
โรงคัด้บรรจุั โรงแปรรูป 532 โรงงานั ผ่านัการรับรอง 527 โรงงานั ต่รวจัสือบและรับรองคุณภาพเมูล็ด้พันัธ์ุุ์พืชี 10,882 ตั่วอย่าง  
ต่รวจัประเมิูนัระบบการผลิต่ข้้าวอินัทำรีย์ แบบรายกลุ่มู แปลงข้้าวทีำ�ได้้รับการต่รวจัประเมูินัต่ามูมูาต่รฐานัทีำ�ข้อรับรอง 108,393 แปลง  
สืนัับสืนุันัปัจัจััยการผลิต่ข้้าวปลอด้ภัย/พืชีผักปลอด้ภัย เพื�อยกระดั้บสู่ื เกษต่รอินัทำรีย์แบบครบวงจัร 3,680 ไร่ (ข้้าว 3,080 ไร่  
พืชีผัก 600 ไร่) ส่ืงเสืริมูการอารักข้าพืชีเพื�อเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพการผลิต่สิืนัค้าเกษต่ร ถุ่ายทำอด้ความูรู้การจััด้การศัต่รูพืชี และการใช้ี 
สืารเคมีูอย่างถูุกต้่องแก่เกษต่รกร 6,500 ราย

    (2) สิ่นค้้าป้ระมง โด้ยต่รวจัประเมิูนัฟาร์มู โรงงานั แหล่งผลิต่ สืถุานัแปรรูปสัืต่ว์นัำ�าเบื�องต้่นั 28,043 แห่ง  
เต่รียมูความูพร้อมูเกษต่รกรเข้้าสู่ืมูาต่รฐานั 4,916 ราย ต่รวจัวิเคราะห์คุณภาพสิืนัค้าประมูง 114,885 ตั่วอย่าง เฝ้้าระวัง 
โรคสัืต่ว์นัำ�า/เชืี�อดื้�อยา 160,599 ตั่วอย่าง เฝ้้าระวังป้องกันัการลักลอบนัำาเข้้าส่ืงออก 92,642 ครั�ง และผลิต่หัวเชืี�อจุัลินัทำรีย์ (ปมู.1)  
เพื�อใช้ีในัการเพาะเลี�ยงสัืต่ว์นัำ�า 167,984 ซื้อง

    (3) สิ่นค้้าป้ศ์ส่ัตว� โด้ยต่รวจัประเมิูนัฟาร์มู/โรงงานั  
และร้านัค้าจัำาหน่ัายสิืนัค้าปศุสัืต่ว์ ให้ได้้มูาต่รฐานัต่ามูเกณฑ์์กำาหนัด้ ต่รวจั 
วิเคราะห์คุณภาพสืินัค้าปศุสัืต่ว์ให้ได้้มูาต่รฐานัต่ามูเกณฑ์์กำาหนัด้ 70,654 แห่ง  
ต่รวจัวิเคราะห์คุณภาพสิืนัค้าปศุสัืต่ว์ต่ามูเกณฑ์์มูาต่รฐานักำาหนัด้ 340,829 ตั่วอย่าง  
ต่รวจัประเมิูนัสืถุานัประกอบการด้้านัปศุสัืต่ว์ต่ามูเกณฑ์์มูาต่รฐานัฮาลาล  
334 แห่ง ต่รวจัวิเคราะห์คุณภาพสิืนัค้าปศุสัืต่ว์ให้ได้้มูาต่รฐานัต่ามูเกณฑ์์ 
กำาหนัด้ 757 ตั่วอย่าง กำากับ ดู้แล กำาหนัด้ข้้อบังคับหลักเกณฑ์์หรือแนัวทำาง 
หรือคำาสัื�ง เพื�อปฏิิบัติ่การให้เป็นัไปต่ามูแนัวทำางการปฏิิรูประบบบริหารจััด้การโครงการอาหารเสืริมู (นัมู) โรงเรียนั และพัฒนัา 
ระบบคลังข้้อมููลข้นัาด้ใหญ่ (Big Data) สืำาหรับบันัท้ำกปริมูาณนัำ�านัมูดิ้บจัากเกษต่รกรผู้เลี�ยงโคนัมูทัำ�วประเทำศ 10,715 โรงเรียนั

    (4) กัารพัื่ฒนาแป้ลงนาเกัล่อทำะเลต้นแบบ  
เพื�อพัฒนัาเกษต่รกรและเจ้ัาหน้ัาทีำ�ผู้ปฏิิบัติ่งานัในัพื�นัทีำ�ให้มีูความูรู้ความูเข้้าใจั 
ข้้อกำาหนัด้มูาต่รฐานัเกลือทำะเล และพัฒนัาเกษต่รกรต่้นัแบบระบบการผลิต่ 
ต่ามูมูาต่รฐานั (มูกษ.9055 - 2562) จัำานัวนั 7 แปลง ในัจัังหวัด้จัันัทำบุรี ชีลบุรี  
ฉะเชิีงเทำรา สืมุูทำรสืาคร สืมุูทำรสืงครามู และเพชีรบุรี พร้อมูจััด้ทำำาคู่มืูอ 
การปฏิิบัติ่งานัประจัำาแปลงและแบบบันัท้ำกเกษต่รกร การต่รวจัประเมิูนัเบื�องต้่นั  
(Pre-audit) เพื�อประเมิูนัความูพร้อมูในัการข้อการรับรอง

    (5) กัารกัำากัับด้แลมาตรฐานสิ่นค้้า โด้ยกำากับดู้แลการบังคับใช้ีมูาต่รฐานับังคับ 2 เรื�อง คือ GAP  
ฟาร์มูไก่ไข่้ GMP ปางช้ีาง ส่ืงเสืริมูการใช้ีเครื�องหมูาย Q เผยแพร่ประชีาสัืมูพันัธ์ุ์มูาต่รฐานัสิืนัค้าเกษต่ร พัฒนัาศักยภาพผู้ทีำ�ทำำา 
หน้ัาทีำ�เป็นัผู้ต่รวจัประเมิูนัเพื�อรองรับการถุ่ายโอนัภารกิจั พัฒนัาด้้านัมูาต่รฐานัและขี้ด้ความูสืามูารถุการต่รวจัสือบรับรอง 
อาหารฮาลาลร่วมูกับสืำานัักงานัคณะกรรมูการกลางอิสืลามูแห่งประเทำศไทำย ให้บริการข้้อมููลข่้าวสืารด้้านัมูาต่รฐานัความูปลอด้ภัย 
สิืนัค้าเกษต่รและอาหาร 501 เรื�อง ต่รวจัติ่ด้ต่ามูหน่ัวยงานัต่รวจัสือบต่ามูมูาต่รฐานัสืินัค้าเกษต่ร 17 หนั่วย-ข้อบข้่าย ประชีุมูเจัรจัา 
เพื�อสืนัับสืนุันัการส่ืงออกสิืนัค้าเกษต่รและอาหาร 42 ครั�ง เผยแพร่กฎระเบียบประเทำศคู่ค้า 8 ครั�ง จััด้ทำำามูาต่รฐานั 14 เรื�อง  
ต่รวจัประเมิูนั รับรอง และต่รวจัติ่ด้ต่ามู CB 24 ราย IB 5 ราย และห้องปฏิิบัติ่การ 104 แห่ง

ตรวจติดตามโรงงานผลิิตสิินค้้าพืืชโดยวิธีีการตรวจประเมินระยะไกลิ (Remote Audit)
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   2.2) กัารพัื่ฒนาเกัษตรกัรรมยั�งย่น

    (1) กัารส่่งเส่ริมเกัษตรอินทำร่ย�

     n ด้้านัพืชี ฝึ้กอบรมูเกษต่รกรด้้านัการพัฒนัาเกษต่รอินัทำรีย์ ผ่านัศูนัย์เรียนัรู้เกษต่รอินัทำรีย์ PGS  
พัฒนัากลุ่มูเกษต่รกรสู่ืการรับรองมูาต่รฐานัเกษต่รอินัทำรีย์ และจััด้ทำำาเข้ต่เกษต่รอินัทำรีย์ (Organic Zoning) 8,250 ไร่  
พัฒนัาเกษต่รกรสู่ืมูาต่รฐานัเกษต่รอินัทำรีย์ 4,000 ราย ส่ืงเสืริมูและพัฒนัาการผลิต่พื�นัทีำ�ผลิต่ข้้าวอินัทำรีย์ 685,222 ไร่ เกษต่รกร 
ได้้รับรองมูาต่รฐานัการผลิต่ข้้าวอินัทำรีย์ 28,631 ราย 292,814 ไร่ เกษต่รกรได้้รับการประเมิูนัระยะปรับเปลี�ยนั (T2) 51,531 ราย  
392,408 ไร่ แหล่งผลิต่พืชีได้้รับการต่รวจัสือบเพื�อรับรองมูาต่รฐานัต่ามูระบบเกษต่รอินัทำรีย์ 4,881 แปลง/27,355 ไร่  
ผ่านัการรับรอง 3,233 แปลง/18,775 ไร่

     n ด้้านัประมูง พัฒนัาเกษต่รกรทีำ�เลี�ยงปลาในันัาข้้าวและฟาร์มูเพาะเลี�ยงสัืต่ว์นัำ�า ให้เข้้าสู่ืมูาต่รฐานั 
อินัทำรีย์ 500 ราย ต่รวจัประเมูินัเพื�อให้และคงไว้ซ้ื้�งการรับรองระบบการผลิต่ ผลิต่ผลและผลิต่ภัณฑ์์สัืต่ว์นัำ�าต่ามูมูาต่รฐานั  
มูกษ. อินัทำรีย์ และระบบมูาต่รฐานั ISO/IEC 17065 ติ่ด้ต่ามูเพื�อสืร้างเสืริมูองค์ความูรู้ด้้านัการเพาะเลี�ยงสัืต่ว์นัำ�าอินัทำรีย์ 1,152 ราย  
เป็นัเกษต่รกรรายใหมู่ ปี 2564 จัำานัวนั 214 ราย และเกษต่รกรรายเดิ้มู (ปี 2561 - 2563) 938 ราย สืนัับสืนุันัปัจัจััยการผลิต่  
1,140 ราย เข้้าต่รวจัประเมิูนัเพื�อรับรองฟาร์มูต่ามูมูาต่รฐานัเกษต่รอินัทำรีย์ 223 ราย รักษาและพัฒนัาระบบคุณภาพหน่ัวยรับรอง  
ISO/IEC 17065 โด้ยการประชุีมูคณะกรรมูการต่ามูระบบคุณภาพ 29 ครั�ง และติ่ด้ต่ามูประเมิูนัผลโครงการ 11 ครั�ง

     n ด้้านัปศุสัืต่ว์ ต่รวจัรับรองมูาต่รฐานัปศุสัืต่ว์อินัทำรีย์ ถุ่ายทำอด้องค์ความูรู้และสืร้างเครือข่้าย 
ผู้ผลิต่ปศุสัืต่ว์อินัทำรีย์ ปรับเปลี�ยนัรูปแบบการเลี�ยงสัืต่ว์เข้้าสู่ืระบบการผลิต่ปศุสัืต่ว์อินัทำรีย์ พัฒนัาต่ลาด้สืีเขี้ยว รวมู 88 ราย  
พื�นัทีำ�ปศุสัืต่ว์อินัทำรีย์ทีำ�เข้้าสู่ืกระบวนัการต่รวจัรับรองปศุสัืต่ว์อินัทำรีย์ 549 ไร่

     n ส่ืงเสืริมูให้เกษต่รกรเข้้าสู่ืระบบพร้อมูใช้ีและแสืด้งเครื�องหมูายรับรองมูาต่รฐานัเกษต่รอินัทำรีย์  
(Q) และระบบมูาต่รฐานัเกษต่รอินัทำรีย์ (มูกษ.9000-2552) พัฒนัาผู้ต่รวจัประเมิูนัภายในัข้องกลุ่มูเกษต่รกรทีำ�ทำำาเกษต่รอินัทำรีย ์
แบบมีูส่ืวนัร่วมู 1 รุ่นั อบรมูการจััด้ทำำาบัญชีีต้่นัทุำนัอาชีีพ 1,650 ราย ส่ืงเสืริมูและพัฒนัาระบบเกษต่รอินัทำรีย์ในัพื�นัทีำ�เข้ต่ปฏิิรูปทีำ�ดิ้นั  
800 ไร่ เกษต่รกร 376 ราย ขั้บเคลื�อนัการด้ำาเนิันังานัโครงการพัฒนัาเกษต่รอินัทำรีย์ 1 เรื�อง ศ้กษาการบริหารจััด้การกลุ่มูเกษต่รกร 
ทีำ�ผลิต่ปุ�ยอินัทำรีย์ 1 เรื�อง และประเมิูนัผลเกษต่รอินัทำรีย์ 1 เรื�อง

    (2) กัารส่่งเส่ริมเกัษตรทำฤษฎ่ใหม่ ด้้วยการสื่งเสืริมูการผลิต่ข้้าว 3,904 ราย ส่ืงเสืริมูด้้านัประมูง  
13,230 ราย ส่ืงเสืริมูการเลี�ยงสัืต่ว์แก่เกษต่รกรต้่นัแบบและสืมูาชิีกเครือข่้าย 50,216 ราย ส่ืงเสืริมูด้้านัหมู่อนัไหมู 982 ราย  
จััด้ทำำาแปลงเรียนัรู้และข้ยายผลไปสู่ืแปลงในัพื�นัทีำ�ข้องเกษต่รกร 152 ราย อบรมูการจััด้ทำำาบัญชีีต้่นัทุำนัอาชีีพ 12,003 ราย  
และการพัฒนัาทีำ�ดิ้นัพร้อมูทัำ�งสืนัับสืนุันัปัจัจััยการผลิต่ 10,000 ราย

    (3) กัารส่่งเส่ริมเกัษตรผิส่มผิส่าน ด้้วยการพัฒนัาศูนัย์เครือข่้ายปราชีญ์ชีาวบ้านั ถุ่ายทำอด้องค์ความูรู้ 
โด้ยย้ด้ปรัชีญาเศรษฐกิจัพอเพียงให้แก่เกษต่รกรทีำ�เข้้าร่วมูโครงการ 2,217 ราย เกษต่รกร ทีำ�ผ่านัการฝึ้กอบรมูจัากศูนัย์เครือข่้าย 
ปราชีญ์ชีาวบ้านัได้้รวมูกลุ่มูในัการผลิต่ การต่ลาด้ และการสืร้างชุีมูชีนัให้เข้้มูแข็้ง 71 กลุ่มู ในัพื�นัทีำ� 67 จัังหวัด้ ส่ืงเสืริมูการปลูก 
พืชีหลากหลายฤดู้นัาปรัง อบรมูเชิีงปฏิิบัติ่การจััด้ทำำาแผนัการผลิต่ แผนัการต่ลาด้ในัรูปแบบกลุ่มูและรายบุคคล และมีูการปรับเปลี�ยนั 
พื�นัทีำ�ทำำานัาปรังไปปลูกพืชีหลากหลายทำด้แทำนั แก่เกษต่รกรในัพื�นัทีำ� 5,000 ไร่/ราย ส่ืงเสืริมูการทำำาเกษต่รแบบผสืมูผสืานั ในัพื�นัทีำ� 
สืวนัปาล์มูนัำ�ามัูนั สืวนัยางพารา แก่เกษต่รกร 300 ราย และจััด้ระบบอนุัรักษ์ดิ้นัและนัำ�าเพื�อการปลูกพืชีผสืมูผสืานั รวมู 3,409 ไร่  
(พื�นัทีำ�ทัำ�วไป 1,200 ไร่ พื�นัทีำ�สืวนัยางพาราและสืวนัปาล์มูนัำ�ามัูนัภาคใต้่ 1,209 ไร่ พื�นัทีำ�ภาคใต้่ชีายแด้นั 1,000 ไร่) อบรมูการทำำา 
การเกษต่รแบบผสืมูผสืานัแก่เกษต่รกรให้มีูความูรู้ความูสืามูารถุ 
ในัการบริหารทำรัพยากรภายในัฟาร์มูหมุูนัเวียนั เกื�อกูลกันัอย่างมีู 
ประสืิทำธิุ์ภาพ 300 ราย พัฒนัาและส่ืงเสืริมูการใช้ีสืารอินัทำรีย์ชีีวภาพ 
เพิ�มูศักยภาพการผลิต่ 248,825 ไร่

    (4) กัารส่่งเส่ริมระบบวนเกัษตรในเขตป้ฏิิร้ป้ 
ท่ำ�ดิน โด้ยในัปี 2564 เกษต่รกรได้้รับการอบรมู 4,513 ราย พื�นัทีำ�ในัเข้ต่ 
ปฏิิรูปทีำ�ดิ้นัทีำ�ได้้รับการส่ืงเสืริมูระบบวนัเกษต่ร 44,000 ไร่ เกษต่รกรผู้ทีำ�
ได้้รับการอบรมูนัำาความูรู้ไปใช้ี คิด้เป็นัร้อยละ 95.89 และปรับเปลี�ยนั 
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รูปแบบการผลิด้ในัเข้ต่พื�นัทีำ�ปฏิิรูปทีำ�ดิ้นั 36,569 ไร่ คิด้เป็นัร้อยละ 81.26  
ข้องพื�นัทีำ�ทีำ�ได้้รับการส่ืงเสืริมูระบบวนัเกษต่ร ทัำ�งนีั� ได้้สืนัับสืนุันัปัจัจััยการผลิต่ 
ทีำ�จัำาเป็นัในัการทำำาระบบวนัเกษต่ร ได้้แก่ กล้าไมู้ยืนัต้่นัชีนิัด้ต่่าง ๆ (ไมู้ป่า  
ไมู้พื�นัถิุ�นั ไมู้สืมุูนัไพร ไมู้ผล ไมู้เศรษฐกิจั ไมู้หายาก) และส่ืงเสืริมูให้เกษต่รกร 
เพาะและข้ยายพันัธ์ุุ์พืชีได้้เอง

	 	 3)	 เกษตร์ชีีวภัาพื้	 สืนัับสืนุันัการอนุัรักษ์ทำรัพยากรชีีวภาพ 
ทำางการเกษต่รเพื�อนัำาไปสู่ืการผลิต่และข้ยายผลเพื�อสืร้างมููลค่าเพิ�มู  
สืร้างองค์ความูรู้ให้กับเกษต่รกรในัการผลิต่สิืนัค้าเกษต่รชีีวภาพ/สืมุูนัไพร 
ทีำ�มีูโอกาสืทำางการต่ลาด้ และการเชืี�อมูโยงข้้อมููลด้้านัต่ลาด้เพื�อใช้ีประโยชีน์ั 
ในัการตั่ด้สิืนัใจัในัการผลิต่ รวมูถุ้งการนัำาผลงานัวิจััยและพัฒนัาผลิต่ภัณฑ์์จัากเกษต่รชีีวภาพ/สืมุูนัไพรมูาผสืมูผสืานักับ 
ภูมิูปัญญาท้ำองถิุ�นั เพื�อประยุกต์่ใช้ีให้เกิด้ผลในัเชิีงพาณิชีย์ สืร้างรายได้้ให้กับเกษต่รกรและชุีมูชีนั โด้ยในัปี 2562 สืมุูนัไพร 
และเครื�องเทำศ มีูมููลค่า 1,373.72 ล้านับาทำ เพิ�มูข้้�นัจัากปี 2561 จัำานัวนั 287.46 ล้านับาทำ (มีูมููลค่า 1,086.26 ล้านับาทำ) ข้ยายตั่ว 
เฉลี�ยร้อยละ 26.46 ผลการด้ำาเนิันังานัจัากปี 2560 – 2563 ส่ืงเสืริมูการปลูกพืชีสืมุูนัไพรได้้มูาต่รฐานั 64,917 ไร่ 80 ชีนิัด้ อาทิำ  
ข้มิู�นัชัีนั ไพล พริก บัวบก กระชีายด้ำา แปลงได้้รับการรับรองมูาต่รฐานั GAP  
จัำานัวนั 54,755 ไร่ ได้้รับรองแปลงอินัทำรีย์ 13,162 ไร่ ดั้งนัั�นัการด้ำาเนิันัการ 
ในัปี 2564 จ้ังเร่งผลักดั้นัการสืร้างมููลค่าเพิ�มูให้กับสิืนัค้าเกษต่รชีีวภาพ อาทิำ

   3.1) กัารพื่ัฒนาและส่่งเส่ริมกัารผิลิตข้าว โด้ยผลิต่ 
และกระจัายเมูล็ด้พันัธ์ุุ์ข้ยายและจัำาหน่ัาย ปรับปรุงสืภาพ ได้้เมูล็ด้พันัธ์ุุ์ดี้  
49,439.5 ตั่นั และสืามูารถุจัำาหน่ัายเมูล็ด้พันัธ์ุุ์ดี้ 52,593.34 ตั่นั ข้ยายศักยภาพ 
การผลิต่เมูล็ด้พันัธ์ุุ์ข้้าวชัี�นัพันัธ์ุุ์ข้ยายจัำาหน่ัาย ปรับปรุงสืภาพได้้เมูล็ด้พันัธ์ุุ์ดี้  
12,265.73 ตั่นั จัำาหน่ัายเมูล็ด้พันัธ์ุุ์ข้้าว 12,869.87 ตั่นั ก่อสืร้างศูนัย์เมูล็ด้พันัธ์ุุ์ 
ข้้าวทีำ�จัังหวัด้สุืพรรณบุรี 1 แห่ง

   3.2) กัารผิลิตเมล็ดพื่ันธ์ุ์�ชั�นด่ ถั�วเข่ยวและถั�วเหล่อง 100 ตั่นั ต่รวจัสือบรับรองคุณภาพเมูล็ด้พันัธ์ุุ์ 
ให้เป็นัมูาต่รฐานัสืากล 8,231 ตั่วอย่าง พัฒนัาหมูู่บ้านัให้สืามูารถุผลิต่เมูล็ด้พันัธ์ุุ์ข้้าวโพด้ 3 หมูู่บ้านั 50 ไร่ พัฒนัาหน่ัวยงานั 
ให้เป็นัหน่ัวยต่รวจัรับรองเมูล็ด้พันัธ์ุุ์ต่ามูมูาต่รฐานัสืากล 3 แห่ง สืนัับสืนุันัการวิจััยและพัฒนัาบุคลากร ถุ่ายทำอด้เทำคโนัโลย ี
ด้้านัการผลิต่และข้ยายพันัธ์ุุ์พืชี พร้อมูทัำ�งจััด้ทำำาแปลงแมู่พันัธ์ุุ์พืชีพันัธ์ุุ์ดี้ 10 แปลง พืชี จุัลินัทำรีย์ แมูลง ได้้รับการอนุัรักษ์เก็บรักษา 
รวบรวมูไว้ในัธุ์นัาคารเชืี�อพันัธ์ุุ์พืชี (Gene Bank) แหล่งเก็บรักษาจัุลินัทำรีย์ พิพิธุ์ภัณฑ์์พืชี วัชีพืชีและแมูลง แปลงรวบรวมูพันัธ์ุุ์  
และการอนุัรักษ์ไว้ในัถิุ�นัเดิ้มู 53,941 สืายพันัธ์ุุ์

   3.3) กัารผิลิตพ่ื่ชพัื่นธ์ุ์�ด่ เพื�อให้เกษต่รกรเข้้าถุ้งพันัธ์ุุ์ดี้และปัจัจััยการผลิต่ทีำ�มีูคุณภาพ ลด้การใช้ีสืารเคมีู 
เพื�อการผลิต่พืชีปลอด้ภัย รวมู 75 ชีนิัด้ จัำาแนักเป็นั พืชีไร่ 11 ชีนิัด้ (ถัุ�วเหลือง ถัุ�วลิสืง ถัุ�วเขี้ยว ข้้าวโพด้เลี�ยงสัืต่ว์ ข้้าวโพด้เทีำยนั  
ข้้าวโพด้หวานั ข้้าวโพด้ข้้าวเหนีัยว ทำานัต่ะวันั งา ถัุ�วหรั�ง ฝ้้าย ข้้าวฟ่าง และ ถัุ�วพุ่มู) พืชีสืวนั 45 ชีนิัด้ (ไมู้ผล พืชีสืมุูนัไพร พืชีผัก  
ไมู้ด้อก พืชีอุต่สืาหกรรมู) และปัจัจััยการผลิต่ 19 ชีนิัด้ (ชีีวินัทำรีย์ป้องกันักำาจััด้ศัต่รูพืชี ปุ�ยชีีวภาพ และเชืี�อพันัธ์ุุ์บริสุืทำธิุ์�)  
โด้ยมีูการกระจัายเมูล็ด้พันัธ์ุุ์พืชีไร่/พืชีสืวนั 631.80 ตั่นั ท่ำอนัพันัธ์ุุ์ (อ้อย/มัูนัสืำาปะหลัง) 6,398,030 ล้านัท่ำอนั ต้่นัพันัธ์ุุ์พืชีสืวนั  
581,937 ต้่นั หน่ัอพันัธ์ุุ์ (กล้วย/สัืบปะรด้) 171,163 หน่ัอ ยอด้พันัธ์ุุ์ (มัูนัเทำศ) 130,550 ยอด้ ไปสู่ืเกษต่รกรรายย่อย 8,610 ราย  
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กลุ่มูเกษต่รกร 600 กลุ่มู สืหกรณ์การเกษต่ร 19 แห่ง วิสืาหกิจัชุีมูชีนั 1 แห่ง หน่ัวยงานัภาครัฐ 172 แห่ง และหนั่วยงานั 
ภาคเอกชีนั 90 แห่ง สืนัับสืนัุนัพื�นัทีำ�ปลูกได้้ไมู่น้ัอยกว่า 136,979 ไร่ ซ้ื้�งจัะสืามูารถุลด้ปัญหาการข้าด้แคลนัเมูล็ด้พันัธ์ุุ์ดี้ 
และสืามูารถุช่ีวยเหลือฟ้�นัฟูอาชีีพและยังชีีพเกษต่รกรในักรณีเกิด้ภัยพิบัติ่

   3.4) กัารจัดกัารทำรัพื่ยากัรป้ระมง โด้ยสืำารวจัท่ำาข้้�นัปลาเพื�อประเมูินัผลจัับสัืต่ว์นัำ�า 268 แห่ง สืำารวจัข้้อมููล 
และประเมิูนัศักยภาพการผลิต่ (MSY) จัากเรือประมูงพาณิชีย์ 2,286 ลำา ประเมิูนัผลการจัับสัืต่ว์นัำ�า (MSY) จัากแหล่งนัำ�าจืัด้  
162 ครั�ง 18 แหล่งนัำ�า จัากสืมูุด้ปูมูการทำำาการประมูงข้องชีาวประมูง 144 ครั�ง 125 ราย ประเมูินัผลการเพิ�มูผลผลิต่สัืต่ว์นัำ�า 
ต่่อหน่ัวยการประมูง (CPUE) ในัแมู่นัำ�า อ่างเก็บนัำ�า เขื้�อนัข้นัาด้ใหญ่ และแหล่งนัำ�าข้นัาด้ใหญ่ (นัำ�าจืัด้) 260 ครั�ง ทำะเลฝั้�งอันัด้ามัูนั 
และฝั้�งอ่าวไทำย 18 เทีำ�ยวเรือ 87 สืถุานัี กระจัายลูกพันัธ์ุุ์สัืต่ว์นัำ�าพันัธ์ุุ์ดี้สู่ืภาคการผลิต่จัากการผลิต่สัืต่ว์นัำ�าปรับปรุงพันัธ์ุุ์  
12 ชีนิัด้พันัธ์ุุ์ ได้้แก่ ปลานิัล ปลานิัลแด้ง ปลาต่ะเพียนัข้าว ปลาไนั ปลายี�สืกเทำศ ปลานัวลจัันัทำร์เทำศ ปลาหมูอและกุ้งก้ามูกรามู  
พัฒนัาการปรับปรุงพันัธ์ุุ์สัืต่ว์นัำ�าทีำ�มีูมูาต่รฐานัสืามูารถุผลิต่สัืต่ว์นัำ�าพันัธ์ุุ์ดี้ทีำ�มีูคุณภาพปลอด้โรค และพ่อแมู่พันัธ์ุุ์สัืต่ว์นัำ�าพันัธ์ุุ์ดี้ 
ทีำ�ได้้รับการยอมูรับจัากภาคการผลิต่ฯ โด้ยผลิต่พันัธ์ุุ์สัืต่ว์นัำ�าพันัธ์ุุ์หลัก-พันัธ์ุุ์ข้ยาย 282,445 ตั่ว ประกอบด้้วยการผลิต่สัืต่ว์นัำ�า 
พันัธ์ุุ์หลัก 10,285 ตั่ว การผลิต่พ่อ-แมู่พันัธ์ุุ์ข้ยาย 272,160 ตั่ว เพื�อให้เกษต่รกรนัำาไปข้ยายพันัธ์ุุ์ ฟ้�นัฟูและอนุัรักษ์สัืต่ว์นัำ�าหายาก 
ใกล้สูืญพันัธ์ุุ์ โด้ยผลิต่และปล่อยพันัธ์ุุ์สัืต่ว์นัำ�าลงสู่ืแหล่งนัำ�าจืัด้และทำะเล 40 ชีนิัด้ 1,486,949 ตั่ว

   3.5) กัารพื่ัฒนาป้รับป้ร์งพัื่นธ์ุ์�สั่ตว� เพื�อผลิต่พันัธ์ุุ์สัืต่ว์พันัธ์ุุ์ดี้ต่ามูเกณฑ์์มูาต่รฐานั และกระจัายสัืต่ว์พันัธ์ุุ์ดี้ 
ให้กับเกษต่รกรผู้เลี�ยงสัืต่ว์นัำาไปข้ยายเป็นัพ่อ - แมู่พันัธ์ุุ์สัืต่ว์ 1,018,194 ตั่ว พัฒนัาการผลิต่ปศุสัืต่ว์ด้้วยเทำคโนัโลยีชีีวภาพ  
ผลิต่พ่อพันัธ์ุุ์โคนัมูและสืร้างพันัธ์ุุ์โคเนืั�อ สืร้างฟาร์มูเครือข่้ายเกษต่รกรเลี�ยงสัืต่ว์พันัธ์ุุ์ดี้ รายชีนิัด้สัืต่ว์ต่่าง ๆ ดู้แลคุณภาพ 
ต่ลอด้จันัจััด้การอาหารสืัต่ว์เพื�อแก้ไข้ปัญหาคุณภาพนัำ�านัมูด้ิบและพัฒนัามูาต่รฐานัอาหารสืัต่ว์เคี�ยวเอื�อง มีูสัืต่ว์พันัธ์ุุ์ดี้ทีำ�ผลิต่ได้้ 
จัากการผสืมูเทีำยมู 257,500 ตั่ว อนัุรักษ์ ฟ้�นัฟูความูหลากหลายทำางชีีวภาพด้้านัปศุสัืต่ว์ นัำาไปใช้ีประโยชีน์ัโด้ยข้้�นัทำะเบียนั 
พันัธ์ุุ์สัืต่ว์ อนุัรักษ์พันัธ์ุุ์พืชีอาหารสัืต่ว์ และครอบครองเชืี�อจุัลินัทำรีย์ด้้านัปศุสัืต่ว์ 1,132 สืายพันัธ์ุุ์

   3.6) กัารผิลิตพัื่นธ์ุ์�หม่อนไหมและวัส่ด์ย้อมส่่ จัำาหน่ัายจ่ัายแจักพันัธ์ุุ์หมู่อนั ไข่้ไหมู ไข่้ไหมูอีรี� และวัสืดุ้ย้อมูสีื  
18,275 ราย อนุัรักษ์ภูมิูปัญญาและพัฒนัาลวด้ลาย ผ้าไหมู เผยแพร่ข้้อมููล ฝึ้กอบรมูการย้อมูสีืเส้ืนัไหมูด้้วยวัสืดุ้ธุ์รรมูชีาติ่ 
ต่ามูเทำรนัด์้สีื 30 ลวด้ลาย อนุัรักษ์และใช้ีประโยชีน์ัจัากความูหลากหลายทำางชีีวภาพด้้านัหมู่อนัไหมูและวัสืดุ้ย้อมูสีื เพื�อรวบรวมู 
และจััด้ระบบการดู้แลรักษาเชืี�อพันัธุุ์กรรมู 19 แห่ง

	 	 4)	 เกษตร์แปร์รู์ป มุู่งเนั้นัส่ืงเสืริมูการผลิต่และแปรรูปสืินัค้าเกษต่ร การพัฒนัาเป็นัผลิต่ภัณฑ์์และบรรจัุภัณฑ์์ต้่นัแบบ 
ต่ามูแนัวเศรษฐกิจัสืร้างสืรรค์และเป็นัมิูต่รกับสิื�งแวด้ล้อมู การพัฒนัาศักยภาพกระบวนัการผลิต่และการแปรรูปสัืต่ว์นัำ�า/ปศุสัืต่ว์  
รวมูถุ้งการเพิ�มูช่ีองทำางการจััด้จัำาหน่ัาย ได้้แก่

   4.1) ส่ร้างม้ลค่้าเพิื่�มแกั่สิ่นค้้าข้าวและผิลิตภัณ์ฑ์�แป้รร้ป้ข้าว โด้ยการพัฒนัาเป็นัผลิต่ภัณฑ์์และบรรจัุภัณฑ์์  
และต่่อยอด้สู่ืเชิีงพาณิชีย์ 4 ผลิต่ภัณฑ์์ ได้้แก่ 1) ผลิต่ภัณฑ์์แป้งเครปสืำาเร็จัรูปจัากข้้าวหอมูกระดั้งงาและข้้าวเมูล็ด้ฝ้้าย  
2) ผลิต่ภัณฑ์์ข้้าวเกรียบข้้าวฮางฟักทำอง 3) ผลิต่ภัณฑ์์เจัลอนัามูัยล้างมืูอผสืมูสืารสืกัด้โพลีฟีนัอลจัากข้้าว และ 4) ผลิต่ภัณฑ์์ 
คุกกี�ครัมูเบิลข้้าวต่อกสืามูสืหาย
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   4.2) ส่่งเส่ริมและพัื่ฒนากัารแป้รร้ป้ผิลิตภัณ์ฑ์�ป้ระมง โด้ยการถุ่ายทำอด้ความูรู้ด้้านัเทำคโนัโลยีอุต่สืาหกรรมู 
สัืต่ว์นัำ�า 368 ราย สืาธุ์ิต่การแปรรูปสัืต่ว์นัำ�าในักลุ่มูพื�นัทีำ�เป้าหมูาย 242 ราย และพัฒนัาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสืัต่ว์นัำ�า  
64 ราย รวมูทัำ�ง สืาธุ์ิต่การแปรรูปสิืนัค้าประมูงจัากปลาหมู้ก ในัเข้ต่ทำ่าเทำียบเรือประมูงข้ององค์การสืะพานัปลา 2 ครั�ง  
พร้อมูจััด้ทำำาคลิปวิดิ้ทัำศน์ัขั้�นัต่อนัการแปรรูป ขั้�นัต่อนัการบรรจุัผลิต่ภัณฑ์์ และติ่ด้สืติ่กเกอร์ FMO ก่อนัถุ่ายทำอด้คลิปวีด้ีโอ 
ทุำกขั้�นัต่อนั ทำางกลุ่มู (Line) แมู่บ้านัชุีมูชีนัสืมูอเรียง

   4.3) พัื่ฒนาผิลิตภัณ์ฑ์�ป้ศ์สั่ตว� โด้ยถุ่ายทำอด้ความูรู้ แนัะนัำาพัฒนัาต่่อยอด้ด้้านัการแปรรูปผลิต่ภัณฑ์์ปศุสัืต่ว์  
เพื�อเพิ�มูมููลค่าสิืนัค้าปศุสัืต่ว์ให้แก่เกษต่รกร 1,670 ราย

   4.4) พัื่ฒนาศ้นย�แป้รร้ป้ส่ม์นไพื่ร 5 แห่ง คือ 1) ศูนัย์วิจััยพืชีสืวนัเชีียงราย 2) ศูนัย์วิจััยพืชีสืวนัศรีสืะเกษ  
3) โรงพยาบาลแพทำย์แผนัไทำยขุ้นัหาญ จั.ศรีสืะเกษ 4) โรงพยาบาลเบญจัลักษ์ จั.ศรีสืะเกษ 5) กลุ่มูวิสืาหกิจัชุีมูชีนัและเกษต่รแปลงใหญ่ 
ปลูกพืชีผักและสืมุูนัไพร (ไร่สืด้ใสื) ต่.แคนั อ.วาปีปทุำมู จั.มูหาสืารคามู ส่ืวนัอีก 2 แห่ง คือ กลุ่มูวิสืาหกิจัชุีมูชีนัสืมุูนัไพร Highland Herb  
อ.เข้าค้อ จั.เพชีรบูรณ์ และกลุ่มูวิสืาหกิจัชุีมูชีนับ้านัเข้านัาในั ต่.ต้่นัยวนั อ.พนัมู จั.สุืราษฎร์ธุ์านีั เป็นัการดู้แลต่่อเนืั�องจัากปี 2563

	 	 5)	 เกษตร์อ่ัจัฉริ์ยุะ สืนัับสืนัุนัการใช้ีประโยชีน์ัจัากงานัวิจััยเทำคโนัโลยีเกษต่รอัจัฉริยะมูาใช้ีในักระบวนัการผลิต่  
จััด้ทำำาแปลง/โรงเรือนัสืาธุ์ิต่ต้่นัแบบเกษต่รอัจัฉริยะ การสืนัับสืนัุนัการทำำาเกษต่รอัจัฉริยะ การข้ยายผลเกษต่รแปลงใหญ่อัจัฉริยะ  
และการพัฒนัาเกษต่รกรให้เป็นั Smart Farmer/young smart Farmer/Start Up รวมูถุ้งการจััด้การต่ลาด้อัจัฉริยะ  
สืร้างแฟลต่ฟอร์มูต่ลาด้ Online Offline ซ้ื้�งกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ ได้้ส่ืงเสืริมูระบบการเกษต่รแปลงใหญ่สืมัูยใหมู่ 
มูาอย่างต่่อเนืั�อง ตั่�งแต่่ปี 2559 - 2562 ส่ืงผลให้มีูเกษต่รแปลงใหญ่สืมัูยใหมู่ 86 แปลง เกษต่รกรเข้้าร่วมูโครงการ 10,113 ราย  
พื�นัทีำ�ด้ำาเนัินัการ 177,784 ไร่ เมืู�อพิจัารณาผลผลิต่ต่่อไร่ พบว่า ผลผลิต่ต่่อไร่เพิ�มูข้้�นัหลังจัากเข้้าร่วมูโครงการเกษต่รแปลงใหญ่ 
สืมัูยใหมู่เฉลี�ยจัากเดิ้มู 5,079 กก./ไร่ เป็นั 5,608 กก./ไร่ จัะเห็นัได้้ว่าการทำำาเกษต่รสืมัูยใหมู่ช่ีวยเพิ�มูผลผลิต่ต่่อหน่ัวย  
ข้องฟาร์มูหรือแปลงทีำ�มูีการใช้ีเทำคโนัโลยีสืมัูยใหมู่เพิ�มูข้้�นั ในัปี 2564 ได้้เร่งข้ยายผลการด้ำาเนิันังานัดั้งกล่าวอย่างต่่อเนืั�อง  
เพื�อเพิ�มูผลผลิต่ต่่อไร่ให้กับเกษต่รกร อาทิำ

   5.1) กัารพัื่ฒนาระบบกัารแส่ดงผิลข้อม้ลกัารจัดกัารระบบกัารป้ล้กัข้าว โด้ยใช้ีเทำคโนัโลยีเกษต่รอัจัฉริยะ  
2 เทำคโนัโลยี คือ เทำคโนัโลยีการจััด้การนัำ�าอย่างประหยัด้โด้ยใช้ีท่ำอนัำ�าอัจัฉริยะ และเทำคโนัโลยีการจััด้การระบบผลิต่ข้้าว 
เพื�อลด้ต้่นัทุำนัโด้ยใช้ีเทำคโนัโลยีเกษต่รอัจัฉริยะ

   5.2) ถ่ายทำอดค้วามร้้ด้านเทำค้โนโลย่เค้ร่�องจักัรกัลกัารเกัษตร การทำำาการเกษต่รยุคใหมู่ การเกษต่รแมู่นัยำา  
การเกษต่รอัจัฉริยะแก่เกษต่รกร 4,600 ราย จััด้ตั่�งศูนัย์บริการ 
เครื�องจัักรกลและอุปกรณ์ด้้านัปศุสัืต่ว์ (Motor Pool) แก่กลุ่มูเกษต่รกร 
ยืมูใช้ีงานั ร่วมูกันัในัการผลิต่เสืบียงสัืต่ว์ในัรูปแบบต่่าง ๆ ได้้แก่  
สืด้ แห้ง หมัูก ทีำเอ็มูอาร์ หรือจัากวัสืดุ้เหลือใช้ีทำางการเกษต่ร ช่ีวยแก้ไข้ 
ปัญหาเกษต่รกรข้าด้แคลนั เสืบียงสัืต่ว์ในัยามูจัำาเป็นั ช่ีวยลด้ต้่นัทุำนั 
การผลิต่เสืบียงสัืต่ว์ เกษต่รกรสืามูารถุนัำาเศษวัสืดุ้จัากแปลงพืชีไร่ 
มูาใช้ีเป็นัอาหารสัืต่ว์แทำนัการเผา โด้ยนัำาร่องจััด้ตั่�งศูนัย์บริการ  
Motor pool ภายในัหน่ัวยงานัศูนัย์วิจััยและพัฒนัาอาหารสัืต่ว์ 9 แห่ง  
ได้้แก่ ศูนัย์วิจััยและพัฒนัาอาหารสัืต่ว์ นัครราชีสีืมูา สืระแก้ว บุรีรัมูย์  
ร้อยเอ็ด้ ลำาปาง แพร่ เพชีรบูรณ์ สุืพรรณบุรีและศูนัย์ซ่ื้อมูบำารุง 
เครื�องจัักรกลอาหารสืตั่ว์ จัากการด้ำาเนิันัโครงการตั่�งแต่่ปี 2563 – 2564  
ได้้รับการต่อบรับจัากกลุ่มูเกษต่รกรเข้้าใช้ีบริการยืมูเครื�องจัักรกล
อาหารสัืต่ว์เป็นัจัำานัวนัมูาก สืามูารถุให้บริการกลุ่มูเกษต่รกร ในัพื�นัทีำ� 
24 จัังหวัด้ มีูเกษต่รกรเข้้าร่วมูโครงการ 4,207 ราย บนัพื�นัทีำ�  
17,970 ไร่ ผลิต่เสืบียงสัืต่ว์รวมู 14,050 ตั่นั สืามูารถุลด้ค่าใช้ีจ่ัาย 
เกษต่รกรได้้มูากกว่า 10.47 ล้านับาทำ ผลผลิต่เสืบียงสัืต่ว์ส่ืวนัใหญ่ 
จัะเป็นัฟางอัด้ก้อนั 5,307 ตั่นั คิด้เป็นัร้อยละ 37 ช่ีวยลด้ปัญหา 
การเผาต่อซัื้งในันัาและลด้ฝุ่้นัละออง PM 2.5 กว่า 18.75 ตั่นั
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   5.3) จัดเตร่ยมค้วามพื่ร้อมของแป้ลงต้นแบบพ่ื่ช 6 แห่ง ในัพื�นัทีำ� 8 จัังหวัด้ (7 ชีนิัด้พืชี) ได้้แก่ 1) แปลงเรียนัรู้ 
เกษต่รอัจัฉริยะการผลิต่มูะมู่วงนัอกฤดู้ จั.ชัียภูมิู และอุด้รธุ์านีั 2) แปลงเรียนัรู้เกษต่รอัจัฉริยะการผลิต่ข้้าวโพด้เลี�ยงสัืต่ว์หลังนัา 
และข้้าวโพด้หวานั จั.นัครสืวรรค์ 3) แปลงเรียนัรู้เกษต่รอัจัฉริยะ ปาล์มูนัำ�ามัูนั จั.กระบี� และสุืราษฎร์ธุ์านีั 4) แปลงเรียนัรู้ 
การประยุกต์่ใช้ี smart sensors และ IoTs ในัการผลิต่ทุำเรียนั จั.จัันัทำบุรี 5) แปลงเรียนัรู้เกษต่รอัจัฉริยะอ้อยโรงงานั จั.นัครราชีสีืมูา  
และ 6) โรงเรือนัอีแวปอัจัฉริยะสืำาหรับการผลิต่พืชี (มูะเขื้อเทำศ) จั.ระยอง

   5.4) HandySense: Smart Farming Open Innovation กัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�  
โด้ยกรมูส่ืงเสืริมูการเกษต่ร ด้ำาเนิันัการร่วมูกับศูนัย์เทำคโนัโลยีอิเล็กทำรอนิักส์ืและคอมูพิวเต่อร์แห่งชีาติ่ (เนัคเทำค) และธุ์นัาคาร 
เพื�อการเกษต่รและสืหกรณ์การเกษต่ร รวมู 16 จุัด้ แบ่งเป็นั ศูนัย์เรียนัรู้การเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพการผลิต่สิืนัค้าเกษต่ร (ศพก.) 6 ศูนัย์  
(เข้ต่ละ 1 ศูนัย์) และศูนัย์ปฏิิบัติ่การข้องกรมูส่ืงเสืริมูการเกษต่ร 10 ศูนัย์ และมีูแผนัจัะข้ยายผลให้ครบทัำ�ง 50 ศูนัย์ปฏิิบัติ่การ  
ภายในัปี 2566 นัอกจัากนีั�จัะด้ำาเนิันัการข้ยายผลไปสู่ืเกษต่รกรทัำ�วไป ทีำ�สืนัใจัจัะพัฒนัาประสิืทำธิุ์ภาพการผลิต่สิืนัค้าเกษต่ร 
ด้้วยระบบเกษต่รอัจัฉริยะควบคู่กันัไปด้้วย สืำาหรับระบบเกษต่รอัจัฉริยะ HandySense เป็นัอุปกรณ์ IoT และ application  
ในัการควบคุมูสืภาพแวด้ล้อมู มีูความูสืำาคัญต่่อการเจัริญเติ่บโต่ข้องพืชี ประกอบด้้วย 4 เซื้นัเซื้อร์และ 3 ฟังก์ชัี�นัซ้ื้�งใช้ีวัด้ 
สืภาพแวด้ล้อมูในัการเพาะปลูก และ ควบคุมูการให้นัำ�าสืำาหรับพืชี จัะสืามูารถุช่ีวยเพิ�มูรายได้้ให้กับเกษต่รกรอย่างน้ัอยร้อยละ 20  
โด้ยเฉลี�ย ซ้ื้�งเกิด้จัากการลด้ต้่นัทุำนัการใช้ีทำรัพยากรและการเพิ�มูปริมูาณและคุณภาพข้องผลผลิต่ โด้ยในัปี 2564 ได้้ด้ำาเนิันัการ 
ติ่ด้ตั่�งอุปกรณ์ HandySense และอยูร่ะหว่างการทำด้สือบอุปกรณ์ 16 จุัด้

   5.5) ดำาเนินโค้รงกัารนำาร่องพัื่ฒนาเกัษตรแม่นยำาส่้่ธ์ุ์รกิัจเกัษตรอ์ตส่าหกัรรม ร่วมูกับสืภาอุต่สืาหกรรมู 
แห่งประเทำศไทำย และบริษัทำกลุ่มูอุต่สืาหกรรมู 7 บริษัทำ ทีำ�เป็นัผู้รับซืื้�อผลผลิต่เกษต่ร 5 สิืนัค้า ได้้แก่ ยางพารา ปาล์มูนัำ�ามัูนั  
อ้อยโรงงานั ข้้าวโพด้หวานั และมูะเขื้อเทำศ โด้ยข้้อมููล ณ เดื้อนัตุ่ลาคมู 2564 มีูเกษต่รกรเข้้าร่วมูโครงการ 26,096 ราย  
รวมูพื�นัทีำ� 263,22 ไร่ ครอบคลุมู 32 จัังหวัด้ ด้ำาเนิันัการแล้ว 50,641 ไร่ เกษต่รกร 2,206 ราย

	 	 6)	 ส่งเสร์ิมการ์พ่ื้ฒนาร์ะบบนิเวศการ์เกษตร์	 สืนัับสืนุันัให้เกษต่รกรบริหารจััด้การผลผลิต่ ให้สือด้คล้องกับ 
ศักยภาพข้องพื�นัทีำ�และความูต้่องการข้องต่ลาด้ได้้อย่างเหมูาะสืมู นัำาไปสู่ืการเพิ�มูประสิืทำธุ์ิภาพการผลิต่ทีำ�สูืงข้้�นั ตั่�งแต่่ 
การใช้ีประโยชีน์ัจัากข้้อมููลสืารสืนัเทำศ การส่ืงเสืริมูการรวมูกลุ่มูและการทำำาเกษต่รแปลงใหญ่ การเลือกใช้ีเทำคโนัโลยีการเกษต่ร 
ทีำ�เหมูาะสืมู การพัฒนัาคุณภาพมูาต่รฐานัผลผลิต่ การเข้้าถุ้งแหล่งเงินัทุำนั และช่ีองทำางด้้านัการต่ลาด้ทีำ�มีูประสิืทำธิุ์ภาพ ในัปี 2563  
มีูมููลค่าผลผลิต่สิืนัค้าเกษต่รต่่อหนั่วยเฉลี�ยอยู่ทีำ� 10,112.00 บาทำ/ต่ันั เพิ�มูข้้�นัจัากปี 2562 ทีำ�มีูมููลค่าผลผลิต่สิืนัค้าเกษต่รต่่อหนั่วย 
เฉลี�ย 9,373.52 บาทำ/ต่ันั คิด้เป็นัอัต่ราการข้ยายตั่วทีำ�เพิ�มูข้้�นัร้อยละ 7.88 และเมืู�อพิจัารณาช่ีวงปี 2561 - 2563 พบว่า  
มีูอัต่ราการข้ยายตั่วเฉลี�ยเพิ�มูข้้�นัร้อยละ 5.98 ในัปี 2564 ด้ำาเนิันังานัเพื�อขั้บเคลื�อนัเป้าหมูาย โด้ยด้ำาเนิันัโครงการทีำ�ต่อบปัจัจััย 
การพัฒนัาเทำคโนัโลยี และนัวัต่กรรมูเพื�อเพิ�มูประสืิทำธิุ์ภาพการผลิต่ ให้ความูสืำาคัญกับมูาต่รการสืนัับสืนัุนัทีำ�จัะช่ีวยให้การสืร้างมููลค่า 
ในัภาคเกษต่รด้ำาเนิันัการได้้อย่างต่่อเนืั�องและเป็นัรูปธุ์รรมู เพื�อเสืริมูสืร้างให้การพัฒนัาภาคเกษต่รมีูการเติ่บโต่อย่างยั�งยืนั อาทิำ

   6.1) กัารพัื่ฒนาศักัยภาพื่กัารผิลิตสิ่นค้้าเกัษตร

    (1) กัารป้้องกัันโรค้ ได้้แก่

     n การควบคุมูและแก้ไข้ปัญหาโรคใบด้่าง โด้ยทำำาการทำด้สือบ 
ในัห้องปฏิิบัติ่การ 3 วิธีุ์ ได้้แก่ โด้รนับินัฉีด้พ่นั ใช้ีระบบสืเปรย์ ใช้ีท่ำอแรงดั้นัสูืง

     n การควบคุมูและป้องกันัโรคสัืต่ว์ อาทิำ เฝ้้าระวังทำางห้อง 
ปฏิิบัติ่การ ต่รวจัวิเคราะห์ วินิัจัฉัยและชัีนัสูืต่รโรคสัืต่ว์ ควบคุมูการเคลื�อนัย้ายสัืต่ว์ ซื้ากสัืต่ว์  
วัต่ถุุดิ้บ วัต่ถุุอันัต่ราย และบังคับกฎหมูายและระเบียบในัส่ืวนัทีำ�เกี�ยวข้้อง 251,612 ตั่วอย่าง

     n จััด้การสืวัสืดิ้ภาพสัืต่ว์ โด้ยคุ้มูครองสืวัสืดิ้ภาพสัืต่ว์  
ป้องกันัการทำารุณกรรมูและการจััด้สืวัสืดิ้ภาพสัืต่ว์ จััด้ตั่�งสืถุานัพยาบาลสัืต่ว์ประจัำาอำาเภอ  
กำากับดู้แลสืถุานัพยาบาลสัืต่ว์ ควบคุมูป้องกันัโรคพิษสุืนััข้บ้า โด้ยการเสืริมูสืร้างภูมิูคุ้มูกันั  
ควบคุมูประชีากรสัืต่ว์ไมู่มีูเจ้ัาข้อง ด้้อยโอกาสื และเฝ้้าระวังโรคในัสัืต่ว์เลี�ยง รับรองท้ำองถิุ�นั 
ปลอด้โรคพิษสุืนััข้บ้า และบริการดู้แลสุืข้ภาพช้ีาง บริการเสืริมูสืร้างภูมิูคุ้มูกันัโรคสัืต่ว์  
(Rabies) 752,289 ตั่ว บริการผ่าตั่ด้ทำำาหมัูนัสัืต่ว์ 16,262 ตั่ว
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     n เ ฝ้้าระวังโรคเชิีงรุก ป้องกันั ควบคุมู 
โรคระบาด้สืัต่ว์ โรคอุบัติ่ใหมู่และอุบัติ่ซื้ำ�า บริการเสืริมูสืร้างภูมิูคุ้มูกันัโรค  
ทำด้สือบโรค ถุ่ายพยาธิุ์ พัฒนัาระบบการป้องกันัโรคและการเลี�ยงสัืต่ว์ 
ทีำ�เหมูาะสืมู (GFM) ต่รวจัรับรองฟาร์มูปลอด้โรค รณรงค์ทำำาความูสืะอาด้ 
และทำำาลายเชืี�อโรค 23.83 ล้านัตั่ว

     n เพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพการเฝ้้าระวังโรคในัจัังหวัด้ 
ทีำ�มูีความูเสีื�ยงสูืงมูาก เสีื�ยงสูืง จัังหวัด้ทีำ�มีูการเลี�ยงสุืกร และแนัวชีายแด้นั  
พร้อมูทัำ�งควบคุมูการเคลื�อนัย้ายเฝ้้าระวังทำางห้องปฏิิบัติ่การ เต่รียมูความูพร้อมู 
ในัการต่รวจัวินิัจัฉัยโรค ซัื้กซ้ื้อมูแผนัเจ้ัาหนั้าทีำ�และฝึ้กอบรมูเกษต่รกรผู้เลี�ยง 
สุืกรรายย่อย 36,084 ราย

     n พัฒนัาด่้านัต่รวจัพืชีจัันัทำบุรี 1 แห่ง ให้มีู 
ศักยภาพในัการต่รวจัสือบสิืนัค้า นัำาเข้้า - ส่ืงออก ให้เป็นัมูาต่รฐานัสืากล

    (2) กัารส่นับส่น์นกัารผิลิต

     n ด้ำาเนิันังานัวิจััยพัฒนัาพันัธ์ุุ์ข้้าวคุณภาพดี้  
4 พันัธ์ุุ์ ได้้แก่

       พันัธ์ุุ์ กข้ 89 (นุ่ัมูบ้านัสืร้าง) เป็นัข้้าวข้้�นันัำ�าทีำ�มีูลักษณะข้้าวสุืกนุ่ัมู มีูศักยภาพยืด้ปล้องข้้�นันัำ�าได้้ดี้
เหมูาะสืำาหรับปลูกในัพื�นัทีำ�นัานัำ�าล้กระดั้บนัำ�ามูากกว่า 100 เซื้นัติ่เมูต่ร ให้ผลผลิต่สูืงเฉลี�ย 450 กิโลกรัมูต่่อไร่

       พันัธ์ุุ์ กข้ 91 เป็นัข้้าวเจ้ัาไมู่ไวต่่อช่ีวงแสืง มีูเมูล็ด้ข้นัาด้ปานักลาง ปริมูาณอมิูโลสืต่ำ�า 
ร้อยละ 18.49 ต้่านัทำานัต่่อโรคไหมู้ ให้ผลผลิต่เฉลี�ย 763 กิโลกรัมูต่่อไร่ และมูีศักยภาพ การให้ผลผลิต่ในัแปลงนัาเกษต่รกร  
1,100 กิโลกรัมูต่่อไร่

       พันัธ์ุุ์ ข้าหนีั� 117 เป็นัพันัธ์ุุ์ข้้าวทีำ�ให้ผลผลิต่ดี้ มีูศักยภาพให้ผลผลิต่สูืงสุืด้ถุ้ง 783 กิโลกรัมูต่่อไร่  
ในัสืภาพนัาทีำ�ความูสูืงระดั้บทำะเลปานักลาง 700 - 1,000 เมูต่ร ค่อนัข้้างต้่านัทำานัต่่อโรคไหมู้ คุณภาพการสีืดี้มูาก และไมู่ต่อบสืนัอง 
ต่่อปุ�ยไนัโต่รเจันั เหมูาะสืำาหรับสืภาพการทำำานัาบนัพื�นัทีำ�สูืง และมีูคุณค่าทำางโภชีนัาการสูืง โด้ยมีูประสิืทำธุ์ิภาพในัการเป็นั 
พรีไบโอติ่ก และป้องกันัความูเสีืยหายข้องดี้เอ็นัเอ จัากภาวะเครียด้ออกซิื้เด้ชัีนัได้้

       พันัธ์ุุ์ ด้ำาด้าษ 20 เป็นัข้้าวเหนีัยว เยื�อหุ้มูเมูล็ด้สีืด้ำา คุณภาพการหุงต้่มูและรับประทำานัดี้  
มีูคุณค่าทำางโภชีนัาการสูืงเหมูาะสืำาหรับนัำาไปแปรรูปเป็นัอาหารว่าง และแปรรูปเป็นัข้นัมูในังานัประเพณีต่่าง ๆ ให้ผลผลิต่สูืง 
เมืู�อปลูกในัสืภาพไร่แซื้มูยางพารา เฉลี�ย 407 กิโลกรัมูต่่อไร่ คุณภาพการสืีดี้มูาก ให้เปอร์เซ็ื้นัต์่ต้่นัข้้าว 60.7 เปอร์เซ็ื้นัต์่  
และเหมูาะสืำาหรับปลูกในัสืภาพไร่แซื้มูปาล์มูนัำ�ามัูนั และยางพาราปลูกใหมู่

พัืนธ์ี� ขาหนี� 117

พัืนธ์ี� กข 89

พัืนธ์ี� ดำาดาษ 20

พัืนธ์ี� กข 91

ร์ายุงานปร์ะจัำาปี	2564
กร์ะทร์วงเกษตร์และสหกร์ณ์์ 41



     n พัฒนัาเครือข่้ายการผลิต่และกระจัายเมูล็ด้พันัธ์ุุ์ข้้าว 50 ชีมูรมู พัฒนัาเทำคโนัโลยีในัการประเมูินั 
ลักษณะทำางการเกษต่รข้องข้้าวและการต่รวจัวิเคราะห์สืารพิษต่กค้างในัข้้าว 4 เทำคโนัโลยี

     n ถุ่ายทำอด้ความูรู้และเทำคโนัโลยีการปลูกพืชีแต่่ละชีนิัด้อย่างถูุกต้่องเหมูาะสืมูแก่เกษต่รกร ได้้แก่  
ข้้าวโพด้เลี�ยงสัืต่ว์หลังฤดู้ทำำานัา 2,004 ราย มัูนัสืำาปะหลัง 2,620 ราย ปาล์มูนัำ�ามัูนั 3,100 ราย สัืบปะรด้ 1,300 ราย กาแฟ 750 ราย  
มูะพร้าว 100 ราย ไมู้ด้อกไมู้ประดั้บ 200 ราย ไผ่และหวาย 630 ราย พืชีเคี�ยวมัูนั 200 ราย พืชีต่ระกูลถัุ�วเพื�อความูมัู�นัคง 
ด้้านัอาหาร 2,400 ราย พืชีผักปลอด้ภัย 100 ราย อ้อย 1,100 ราย และกลุ่มูทำางเลือกเพื�อสุืข้ภาพและแมูลงเศรษฐกิจั 800 ราย

     n จััด้ระเบียบการทำำาประมูง โด้ยเฝ้้าระวังนิัเวศแหล่งนัำ�า 90 ครั�ง ออกมูาต่รการในัการควบคุมู 
การทำำาประมูงให้เป็นัไปต่ามูพระราชีกำาหนัด้การประมูงและระเบียบอื�นัทีำ�เกี�ยวข้้อง 20 ฉบับ ออกใบอนัุญาต่ ใบรับรอง 
และหนัังสืือรับรองเพื�อให้เป็นัไปต่ามูทีำ�กฎหมูายกำาหนัด้ 11,295 ฉบับ ออกใบรับรองการจัับสัืต่ว์นัำ�าและ Annex 4  
จัำานัวนั 4,836 ฉบับ กำากับ ดู้แล ติ่ด้ต่ามูและเฝ้้าระวังการด้ำาเนิันัการทำำาการประมูง เรือประมูง ท่ำาเทีำยบเรือ แพปลา สืะพานัปลา  
3,216 ครั�ง ส่ืงเสืริมูการบริหารจััด้การประมูงเชิีงนิัเวศ (ทำะเล) 32 แหล่ง รวมูทัำ�งถุ่ายทำอด้องค์ความูรู้ในัการบริหารจััด้การ 
ทำรัพยากรประมูงเชิีงนิัเวศ 974 ราย

     n สืนัับสืนัุนัและสื่งเสืริมูความูรู้และเทำคโนัโลยีการเพาะเลี�ยงสัืต่ว์นัำ�า โด้ยส่ืงเสืริมูและสืนัับสืนัุนั 
การเพาะเลี�ยงสัืต่ว์นัำ�า 2,288 ราย บริหารระบบชีลประทำานัเพื�อการเพาะเลี�ยงสัืต่ว์นัำ�า 8 แห่ง และจััด้ตั่�งศูนัย์ถุ่ายทำอด้เทำคโนัโลยี 
สัืต่ว์นัำ�าสืวยงามูและพรรณไมู้นัำ�า 13 แห่ง

     n ผ ลิต่ ลูก พันั ธ์ุุ์ สัืต่ ว์นัำ�า ทัำ� ง สัืต่ ว์นัำ�า จืัด้  สัืต่ ว์นัำ�าชีาย ฝั้� งป ล่อยลงในัแหล่งนัำ�า ธุ์รรมูชีา ติ่  
522.299 ล้านัตั่ว ขุ้ด้ลอกแหล่งนัำ�าด้้วยเรือขุ้ด้ 650,835 ลบ.มู. และเครื�องจัักรกล 418,000 ลบ.มู. รวมูทัำ�งกำาจััด้วัชีพืชี 
ในัแหล่งนัำ�าเพื�อฟ้�นัฟูแหล่งนัำ�า 235,120 ตั่นั การบริหารจััด้การสืถุานัแสืด้งพันัธ์ุุ์สัืต่ว์นัำ�า 11 แห่ง มีูผู้เข้้าชีมู 428,862 ราย

     n ส่ืงเสืริมูและพัฒนัาการปศุสัืต่ว์ โด้ยถุ่ายทำอด้เทำคโนัโลยีการเลี�ยงปศุสัืต่ว์ ให้กับเกษต่รกร 
กลุ่มูเกษต่รกร อาสืาปศุสัืต่ว์ และมุู่งเน้ันัการสืร้างเครือข่้าย เพื�อให้เกิด้ความูเข้้มูแข็้ง ติ่ด้ต่ามู วิเคราะห์ แก้ไข้ปัญหา  
และเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพการเลี�ยงสัืต่ว์ในัพื�นัทีำ�จัังหวัด้ชีายแด้นัภาคใต้่แก่เกษต่รกร 13,112 ราย

     n ผลิต่พืชีอาหารสืัต่ว์พันัธ์ุุ์ดี้ต่ามูมูาต่รฐานัการผลิต่เมูล็ด้พันัธ์ุุ์พืชีอาหารสืัต่ว์ข้องแต่่ละชัี�นัพันัธ์ุุ์  
ปรับปรุงคุณภาพเมูล็ด้พันัธ์ุุ์ให้ได้้คุณภาพดี้ ผลิต่ท่ำอนัพันัธ์ุุ์พืชีอาหารสัืต่ว์ พัฒนัาอาชีีพการผลิต่พืชีอาหารสัืต่ว์แก่เกษต่รกร  
ผลิต่เสืบียงอาหารสัืต่ว์ ให้เพียงพอต่่อความูต้่องการ 
และยามูข้าด้แคลนั ต่ลอด้จันัการถุ่ายทำอด้เทำคโนัโลยีการผลิต่ 
อาหารสัืต่ว์ทีำ�มีูคุณภาพแก่เกษต่รกร และบริการวิเคราะห์ 
คุณภาพอาหารสัืต่ว์เพื�อการผลิต่ทีำ�มีูคุณภาพ 48,831,987 กิโลกรัมู  
รวมูทัำ�งจััด้ตั่�งศูนัย์บริการพืชีอาหารสัืต่ว์ในัพื�นัทีำ�ภาคเหนืัอ  
1 แห่ง และเกษต่รกรได้้รับการเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพการผลิต่  
97 ราย ภาคต่ะวันัออกเฉียงเหนืัอ 2 แห่ง เกษต่รกรได้้รับ 
การเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพการผลิต่ 195 ราย

     n ส่ืงเสืริมูระบบการเกษต่รแบบแปลงใหญ่ นัับตั่�งแต่่ ปี 2559 – 2564 มีูพื�นัทีำ�การเกษต่รได้้รับ 
การพัฒนัาสู่ืระบบส่ืงเสืริมูการเกษต่รแบบแปลงใหญ่ 8,186 แปลง เกษต่รกร 465,806 ราย พื�นัทีำ� 7.54 ล้านัไร่ โด้ยเป้าหมูาย 
ในัปี 2564 จัะต้่องมีูพื�นัทีำ�การเกษต่รได้้รับการพัฒนัาสู่ืระบบส่ืงเสืริมูการเกษต่รแบบแปลงใหญ่ ไมู่นั้อยกว่า 3,447 แปลง  
ด้ำาเนิันัการได้้ 4,243 แปลง อาทิำ ส่ืงเสืริมูการเกษต่รแบบแปลงใหญ่ข้้าว 1,205 แปลง เสืริมูสืร้างศักยภาพการผลิต่เมูล็ด้พันัธ์ุุ์ข้้าว 
ข้องศูนัย์ข้้าวชุีมูชีนั 600 ศูนัย์ พัฒนัาส่ืงเสืริมูการเลี�ยงสัืต่ว์แบบแปลงใหญ่ 170 แปลง ส่ืงเสืริมูเกษต่รแบบแปลงใหญ่ประมูง  
ในักลุ่มูสัืต่ว์นัำ�าจืัด้ และกลุ่มูสัืต่ว์นัำ�าชีายฝั้�ง 75 แปลง พัฒนัาประสิืทำธิุ์ภาพการผลิต่หมู่อนัไหมูด้้วยระบบแปลงใหญ่ 30 แปลง  
พัฒนัาต่ามูแนัวทำางระบบการเกษต่รแบบแปลงใหญ่ในัพื�นัทีำ�เข้ต่ปฏิิรูปทีำ�ดิ้นั 40 แปลง ถุ่ายทำอด้องค์ความูรู้ เทำคโนัโลยีและนัวัต่กรรมู 
ด้้านัการผลิต่ทำางการเกษต่รและการเพิ�มูมููลค่าสิืนัค้าการเกษต่รด้้วยระบบการผลิต่ทีำ�มีูมูาต่รฐานัให้แก่เกษต่รกรทีำ�เข้้าร่วมูโครงการ 
ระบบส่ืงเสืริมูการเกษต่รแบบแปลงใหญ่ 3,277 ราย ในัพื�นัทีำ�แปลงใหญ่ 132 แปลง ถุ่ายทำอด้ความูรู้แก่เกษต่รกร เน้ันัการพัฒนัา
คุณภาพ การต่ลาด้ และการบริหารจััด้การกลุ่มู การลด้ต้่นัทุำนั การเพิ�มูผลผลิต่ และการเชืี�อมูโยงต่ลาด้ 2,394 แปลง ต่รวจัสือบ
คุณภาพดิ้นัในัระบบส่ืงเสืริมูการเกษต่รแบบแปลงใหญ่ 74,667 ไร่ และอบรมูการจััด้ทำำาบัญชีีต้่นัทุำนัอาชีีพ 30,001 ราย
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      อีกทัำ�งการรับรองแปลงใหญ่สืะสืมูตั่�งแต่่ปี 2559 ถุ้ง 30 กันัยายนั 2564 รวมู 8,192 แปลง  
เกษต่รกร 466,655 ราย พื�นัทีำ� 7.64 ล้านัไร่ การผลิต่สิืนัค้าแปลงใหญ่สืะสืมู 4 ปี (2559-2562) สืามูารถุช่ีวยเกษต่รกรลด้ต้่นัทุำนั 
การผลิต่ 24,854.19 ล้านับาทำ เพิ�มูผลผลิต่ 22,421.52 ล้านับาทำ เชืี�อมูโยงต่ลาด้ออนัไลน์ั (บริษัทำไปรษณีย์ไทำย Facebook  
Lazada Shopee) 489 แปลง ต่ลาด้ข้้อต่กลงล่วงหน้ัา (Contract Farming หรือ ต่ลาด้ Modern Trade) 921 แปลง  
ต่ลาด้อื�นั ๆ (ผู้รับซืื้�อ ผู้รวบรวมู โรงงานัแปรรูป ในัท้ำองถิุ�นั) 8,045 แปลง

     n จััด้จุัด้สืาธุ์ิต่การฟอกย้อมูสืาวไหมู ทำอผ้า และจััด้นิัทำรรศการ ณ ศูนัย์เรียนัรู้เชิีงอนัุรักษ์ 
ด้้านัหมู่อนัไหมูไมู้ย้อมูสีืและผ้าไหมู 19 แห่ง อนุัรักษ์ภูมิูปัญญาและพัฒนัาลวด้ลายผ้าไหมู 30 ลวด้ลาย ต่รวจัสือบและรับรอง 
มูาต่รฐานั (หมู่อนั) 355 คำาข้อ (ไหมู) 97 คำาข้อ พัฒนัาระบบเทำคโนัโลยีสืารสืนัเทำศและการสืื�อสืาร 28 แห่ง

     n ส่ื ง เ สื ริ มูก า ร ใ ช้ี ย า งพา ร า ในัภาค รั ฐ  
โด้ยกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ และกระทำรวงคมูนัาคมู ทำำาบันัท้ำกข้้อต่กลง 
ความูร่วมูมืูอในัการนัำาอุปกรณ์ทำางด้้านัการจัราจัรและอำานัวยความูปลอด้ภัย 
ทำางถุนันัทีำ�ผลิต่จัากยางพารา ได้้แก่ แผ่นัยางธุ์รรมูชีาติ่ครอบกำาแพงคอนักรีต่  
(Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนัำาทำางยางพารา (Rubber Guide  
Post : RGP) สืำาหรับนัำาไปใช้ีประโยชีน์ัเป็นัอุปกรณ์ ทำางด้้านัการจัราจัร 
และอำานัวยความูปลอด้ภัยในัหน่ัวยงานัภาครัฐ เพื�อยกระดั้บความูปลอด้ภัย 
ทำางถุนันั และส่ืงเสืริมู สืนัับสืนุันั SME โด้ยสืหกรณ์ กลุ่มูเกษต่รกร และวิสืาหกิจั 
ชุีมูชีนั 25 แห่ง ได้้ทำำาสัืญญาซืื้�อข้ายกับหน่ัวยงานัข้องกรมูทำางหลวง  
และกรมูทำางหลวงชีนับทำ จัำานัวนั 217 สัืญญา มููลค่ารวมูโด้ยประมูาณ  
1,268 ล้านับาทำ แบ่งเป็นั RFB จัำานัวนั 687 ล้านับาทำ RGP จัำานัวนั  
581 ล้านับาทำ คิด้เป็นัปริมูาณการใช้ียาง รวมู 11,066 ตั่นั แบ่งเป็นัยางแผ่นั 
รมูควันั (RSS 3) 4,933 ตั่นั และนัำ�ายางข้้นั 6,133 ตั่นั

    (3) กัารส่นับส่น์นกัารตลาด

     n ส่ืงเสืริมูการด้ำาเนิันัธุุ์รกิจัร้านัค้าสืหกรณ์ 
ในัรูปแบบซืู้เปอร์มูาร์เก็ต่สืหกรณ์ ด้้วยการพัฒนัาร้านัค้าสืหกรณ์ ให้เป็นั 
จุัด้จัำาหนั่ายสิืนัค้าข้องสืหกรณ์และกลุ่มูเกษต่รกรทีำ�มีูคุณภาพจัากจัังหวัด้ต่่าง ๆ  
อาทำิ ข้้าวสืาร นัมู ไข่้ไก่ เนืั�อสืัต่ว์ อาหารแปรรูป ผักและผลไมู้ ซ้ื้�งในัปี 2564 มีูร้านัค้าสืหกรณ์สืนัใจัเข้้าร่วมูโครงการ  
168 แห่ง ในัพื�นัทีำ� 61 จัังหวัด้ ส่ืงผลให้ปัจัจุับันัมีูซูื้เปอร์มูาร์เก็ต่สืหกรณ์กว่า 250 แห่ง มููลค่าเฉลี�ย ไมู่ต่ำ�ากว่า 20 ล้านับาทำต่่อเด้ือนั  
และสืหกรณ์ทีำ�เข้้าร่วมูโครงการฯ มีูการเชืี�อมูโยงนัำาสิืนัค้าเกษต่รจัากสืมูาชีิก และเครือข่้ายสืหกรณ์/กลุ่มูเกษต่รกรและกลุ่มูอาชีีพ 
ในัสัืงกัด้มูาจัำาหน่ัายเพิ�มูข้้�นั
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     n การเปิด้ต่ลาด้แมูลง (Novel food) กับทำางสืหภาพยุโรป  
โด้ยได้้ข้้�นัทำะเบียนัรายชืี�อประเทำศทีำ�สืามูทีำ�อนัุญาต่ให้ส่ืงออกผลิต่ภัณฑ์์แมูลงจัากไทำย 
ไปยังสืหภาพยุโรปได้้ในัช่ีวงปลายปี 2563 ปัจัจุับันัมีู 6 ประเทำศทีำ�ยอมูรับ 
แมูลงจัากไทำยภายใต่้สืถุานัะ transition period โด้ยใช้ี  
HC form EU ได้้แก่ สืาธุ์ารณรัฐเช็ีก เนัเธุ์อร์แลนัด์้ เยอรมูนีั  
เด้นัมูาร์ก อังกฤษ และเบลเยี�ยมู นัอกจัากนีั� หน่ัวยงานั  
Department of Agriculture Water and Environment 
ประเทำศออสืเต่รเลีย ได้้ด้ำาเนิันัการวิเคราะห์ความูเสีื�ยง 
และให้การยอมูรับการนัำาเข้้าแมูลง 3 ชีนิัด้ ได้้แก่ หนัอนัพันัธ์ุุ์  
หนัอนัยักษ์พันัธ์ุุ์ และจิั�งหรีด้พันัธ์ุุ์

     n ส่ืงเสืริมูเศรษฐกิจัและการต่ลาด้หมู่อนัไหมู โด้ยประกวด้ 
เส้ืนัผ้าไหมูต่รานักยูงพระราชีทำานั และผลิต่ภัณฑ์์หมู่อนัไหมู 22 ครั�ง สืนัับสืนัุนัให้เกษต่รกร 
นัำาสิืนัค้าข้้�นัข้ายในัเว็บไซื้ต์่ E- commerce และใช้ีการโฆษณาผ่านัชี่องทำางออนัไลนั์ เพื�อให้เป็นัทีำ�รู้จัักและเพิ�มูช่ีองทำางการจัำาหนั่าย 
สิืนัค้าหมู่อนัไหมูมูากข้้�นั

     n จััด้กิจักรรมูเพื�อเพิ�มูช่ีองทำางการต่ลาด้ และเชืี�อมูโยงต่ลาด้ข้้าวสืารจัากเกษต่รกรสู่ืผู้บริโภค 
โด้ยต่รง จััด้หาพื�นัทีำ�ให้เกษต่รกร สืถุาบันัเกษต่รกร และวิสืาหกิจัชีุมูชีนันัำาผลผลิต่ข้องต่นัเองและสืมูาชิีกในักลุ่มูมูาจัำาหน่ัาย 
ทัำ�งในัพื�นัทีำ� กทำมู. และต่่างจัังหวัด้ 3 กิจักรรมู ได้้แก่ "ข้้าวสืหกรณ์ไทำย สู่ืผู้บริโภค" "ศูนัย์จัำาหนั่ายข้้าวสืารคุณภาพ อ.ต่.ก."  
และ “ข้้าวสืารคุณภาพดี้ข้องไทำย จัากหัวใจัเกษต่รกร” สืามูารถุเชืี�อมูโยงและกระจัายผลผลิต่ได้้ 86.11 ตั่นั มีูมููลค่าการจัำาหน่ัาย  
3.23 ล้านับาทำ ต่ลอด้จันัการส่ืงเสืริมูต่ลาด้ผู้บริโภคผลไมู้ไทำยทัำ�งในัพื�นัทีำ� กทำมู. และต่่างจัังหวัด้ 9 กิจักรรมู อาทิำ "ช้ีอปวิถีุใหมู่  
ส่ืงสุืข้ทัำ�วไทำยถุ้งหนั้าบ้านั" “ต่ลาด้สืินัค้าเกษต่รคุณภาพปลอด้ภัย” "ชีมู ชิีมู ช้ีอปผลไมู้สืด้จัากสืวนั" "ร่วมูใจับริโภคผักผลไมู้ไทำย  
ต้่านัโควิด้-19” และ "สืนัับสืนุันัผักผลไมู้ไทำย เกษต่รกรไทำยยั�งยืนั" สืามูารถุ 
กระจัายผลผลิต่ได้้ 148 ตั่นั มููลค่า 17.31 ล้านับาทำ

     n การจััด้ทำำาเว็บไซื้ด์้ ต่ลาด้เกษต่รกรออนัไลน์ั.com  
ในัระยะทีำ� 2 (ปี 2564) ได้้พัฒนัาระบบให้เกษต่รกรทีำ�มีูความูสืนัใจั มีูสิืนัค้า 
ทีำ�ได้้มูาต่รฐานั และมีูความูพร้อมูในัการข้ายสิืนัค้าผ่านัแพลต่ฟอร์มูออนัไลน์ั  
สืมัูครเข้้าร่วมูโครงการได้้ด้้วยต่นัเองผ่านัเว็บไซื้ต์่ ต่ลาด้เกษต่รกรออนัไลนั.์com  
โด้ยมีูคณะกรรมูการระดั้บจัังหวัด้ เป็นัผู้พิจัารณาคุณสืมูบัติ่และอนุัมัูติ่ 
การเข้้าร่วมูสืมูาชีิก พร้อมูทัำ�งกำากับ ติ่ด้ต่ามูการปรับปรุงข้้อมููลสืินัค้าให้เป็นั 
ปัจัจุับันัอยูเ่สืมูอ จััด้กิจักรรมูเพื�อส่ืงเสืริมูการข้ายแก่สืมูาชิีก 2 ครั�ง คือ กิจักรรมู 
ปีใหมู่ และกิจักรรมูครบรอบ 1 ปี ต่ลาด้เกษต่รกรออนัไลน์ั.com โด้ยมีู 
ผู้เข้้าชีมูเว็บไซื้ต์่ 967,143 ครั�ง มีูสืมูาชิีก 810 ราย สิืนัค้า 930 รายการ  
มููลค่า 189.77 ล้านับาทำ

   6.2) กัารพัื่ฒนาทำรัพื่ยากัรเพ่ื่�อกัารผิลิต

    (1) พัื่ฒนาท่ำ�ดินเพ่ื่�อกัารเกัษตร เช่ีนั การฟ้�นัฟูและปรับปรุงคุณภาพดิ้นั  
โด้ยด้ำาเนิันัการ ปรับปรุงฐานัข้้อมููลทำรัพยากรดิ้นั 30,000,000 ไร่ พัฒนัาศูนัย์ถุ่ายทำอด้เทำคโนัโลยี 
การพัฒนัาทีำ�ดิ้นั 1,600 แห่ง ปรับปรุงคุณภาพดิ้นัต่ามูปัญหา (ดิ้นัเปรี�ยว ดิ้นัเค็มู และดิ้นักรด้)  
67,678 ไร่ ฟ้�นัฟูและป้องกันัการชีะล้างพังทำลายข้องดิ้นั 954,153 ไร่ พัฒนัาทีำ�ดิ้นัพื�นัทีำ�เฉพาะ 
กิจักรรมูพัฒนัาลุ่มูนัำ�าทำะเลสืาบสืงข้ลา ฟ้�นัฟูพื�นัทีำ�ทีำ�ผ่านัการเลี�ยง กุ้งกุลาด้ำา เพิ�มูศักยภาพ 
การผลิต่ข้้าวอินัทำรีย์และพืชีหลังนัา เพื�อการส่ืงออกในัพื�นัทีำ�ทุ่ำงหมูาหิว พัฒนัาพื�นัทีำ�ทุ่ำงสัืมูฤทำธิุ์�  
และเพิ�มูผลผลิต่ข้้าวหอมูมูะลิมูาต่รฐานัเพื�อการส่ืงออกในัพื�นัทีำ�ทุ่ำงกุลาร้องไห้ 13,572.53 ไร่  
อนุัรักษ์พัฒนัาทีำ�ดิ้นัในัพื�นัทีำ�เข้ต่พัฒนัาทีำ�ดิ้นัลุ่มูนัำ�า 12 แห่ง พัฒนัาและแก้ไข้ปัญหาการแพร่ 
กระจัายดิ้นัเค็มูส่ืงเสืริมูการพัฒนัาพื�นัทีำ�ดิ้นัเค็มู 33,100 ไร่ พัฒนัาและเพิ�มูศักยภาพพื�นัทีำ� 
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ทุ่ำงรังสิืต่ 3,150 ไร่ เพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพการใช้ีประโยชีน์ัในัทีำ�ดิ้นัเกษต่รกรรมูในัพื�นัทีำ�ทุ่ำงมูหาราชี 2,670 ไร่ สืนัับสืนุันัปัจัจััยการผลิต่ 
เพื�อเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพการผลิต่ไมู้ผลคุณภาพ 1,200 ไร่ ปรับปรุงแผนัการใช้ีทีำ�ดิ้นัระดั้บต่ำาบล 154 ต่ำาบล

    (2) พัื่ฒนาแหล่งกัักัเก็ับนำ�าและแหล่งนำ�าในไร่นา โด้ยขุ้ด้สืระนัำ�าข้นัาด้ 1,260 ลูกบาศก์เมูต่ร เพื�อเพิ�มู 
ประสิืทำธิุ์ภาพการเก็บกักนัำ�าไว้ใช้ีในัพื�นัทีำ� และเพิ�มูรายได้้ให้เกษต่รกร ซ้ื้�งภาครัฐสืนัับสืนุันังบประมูาณ 18,565 บาทำ/บ่อ  
เกษต่รกรร่วมูสืบทำบ 2,500 บาทำ/บ่อ (รวมูงบประมูาณ 21,065 บาทำ/บ่อ) ความูต้่องการข้องเกษต่รกรจัากฐานัข้้อมููล 808,021 บ่อ  
มีูผลงานัการด้ำาเนิันังานัถุ้งปี 2564 ทัำ�งสิื�นั 613,220 บ่อ (เฉพาะปี 2564 จัำานัวนั 40,000 บ่อ) และถุ่ายทำอด้ความูรู้หลักสูืต่ร 
การใช้ีนัำ�าอย่างมีูประสิืทำธิุ์ภาพ 50 แปลง

   6.3) กัารพัื่ฒนาศักัยภาพื่เกัษตรกัร และกัล่์มเกัษตรกัร

    (1) ส่่งเส่ริมอาช่พื่กัารเกัษตรให้แก่ัเกัษตรกัรเค้ร่อข่ายและเกัษตรกัรทัำ�วไป้ 20,000 ราย อาสืาสืมัูคร 
เกษต่รหมูู่บ้านั 16,435 ราย อบรมูและการถุ่ายทำอด้ความูรู้เกี�ยวกับผักพื�นับ้านัและสืมุูนัไพร ให้แก่เกษต่รกรและผู้สืนัใจั 200 ราย  
ต่ลอด้จันัการพัฒนัาหมูอดิ้นัอาสืาและหมูอดิ้นัน้ัอย 72,074 ราย

    (2) ธุ์นาค้ารสิ่นค้้าเกัษตร โด้ยจััด้หาและคัด้เลือกแหล่งนัำ�าชุีมูชีนั 20 แห่ง เพื�อจััด้ตั่�งเป็นัธุ์นัาคารประมูง
แห่งใหมู่และปล่อยพันัธ์ุุ์สัืต่ว์นัำ�าเพื�อเพิ�มูผลผลิต่ 2,108,000 ตั่ว รับสืมัูครสืมูาชีิกธุ์นัาคาร 1,412 ราย จััด้ตั่�งและระด้มูทำุนัจัากสืมูาชีิก  
รวมูทัำ�งติ่ด้ต่ามูโครงการฯ แหล่งนัำ�าเก่าปี 2561 - 2563 รวมู 60 แห่ง ธุ์นัาคารเมูล็ด้พันัธ์ุุ์ข้้าว พัฒนัาและสืนัับสืนุันัเมูล็ด้พันัธ์ุุ์ข้้าว 
ชุีมูชีนั 5 แห่ง ฝึ้กอบรมูและสืนัับสืนุันัวัสืดุ้ให้กับธุ์นัาคารหมู่อนัไหมูเดิ้มู 22 แห่ง รวมูทัำ�งสืนัับสืนุันัปัจัจััยการผลิต่ให้เกษต่รกร 
ทีำ�เข้้าร่วมูธุ์นัาคารปุ�ยอินัทำรีย์ 77 แห่ง

    (3) พัื่ฒนานิค้มเกัษตรป้ลอดภัย 
ในพ่ื่�นท่ำ�นิค้มส่หกัรณ์� 58 แห่ง 3,823 ราย และส่ืงเสืริมูเกษต่ร 
ผสืมูผสืานัในัสืหกรณ์และกลุ่มูเกษต่รกร 56 แห่ง 735 ราย  
3,675 ไร่ รวมูทัำ�ง ออกหนัังสืือรับรองการทำำาประโยชีน์ัในัทีำ�ดิ้นั 
ข้องนิัคมูสืหกรณ์ 32 แห่ง ในัพื�นัทีำ� 20 จัังหวัด้ ให้กับสืมูาชิีก 
นิัคมูสืหกรณ์ ทีำ�ประกอบอาชีีพเกษต่ร และปฏิิบัติ่ต่ามูเงื�อนัไข้ 
ครบถุ้วนั ถูุกต้่องต่ามูระเบียบการออกเอกสืารสิืทำธิุ์�ทีำ�ดิ้นัในั 
ทีำ�ดิ้นัข้องนิัคมูสืหกรณ์แบ่งเป็นั ออกหนัังสืืออนุัญาต่ให้เข้้าทำำา 
ประโยชีน์ัในัทีำ�ดิ้นัข้องนัิคมูสืหกรณ์ (กสืนั.3) 5,412 ไร่  
ออกหนัังสืือแสืด้งการทำำาประโยชีน์ั (กสืนั.5) 7,891 ไร่ ต่ลอด้จันั 
สืำารวจัวงรอบ - รายแปลง ในัเข้ต่นิัคมูสืหกรณ์ 9,365 ไร่

    (4) พัื่ฒนาศักัยภาพื่เกัษตรกัรในเขตป้ฏิิร้ป้ท่ำ�ดิน โด้ยพัฒนัาผู้แทำนัเกษต่รกร 1,634 ราย พัฒนัา 
ธุุ์รกิจัชุีมูชีนัในัเข้ต่ปฏิิรูปทีำ�ดิ้นั 2,586 ราย

    (5) ส่่งเส่ริมกัารรวมกัล่์มและส่ร้างค้วามเข้มแข็งแก่ัส่ถาบันเกัษตรกัร โด้ยแนัะนัำาส่ืงเสืริมูและกำากับ 
ดู้แลการด้ำาเนิันักิจัการให้เป็นัไปต่ามูระเบียบ ข้้อบังคับ และกฎหมูายทีำ�เกี�ยวข้้อง ควบคู่ไปกับการพัฒนัาศักยภาพในัการด้ำาเนิันั 
ธุุ์รกิจัข้องสืหกรณ์/กลุ่มูเกษต่รกร 8,075 สืหกรณ์ 4,658 กลุ่มูเกษต่รกร รวมู 12,733 แห่ง ส่ืงผลให้สืหกรณ์มีูความูเข้้มูแข็้ง  
ระดั้บ 1 และ 2 จัำานัวนั 6,037 แห่ง คิด้เป็นัร้อยละ 92.14 ข้องสืหกรณ์ทีำ�ด้ำาเนิันัธุุ์รกิจัทัำ�งหมูด้ 6,552 แห่ง กลุ่มูเกษต่รกร 
มีูความูเข้้มูแข็้ง ระดั้บ 1 และ 2 จัำานัวนั 2,822 แห่ง คิด้เป็นัร้อยละ 75.29 ข้องกลุ่มูเกษต่รกรทีำ�ด้ำาเนิันัธุุ์รกิจัทัำ�งหมูด้ 3,748 แห่ง  
ซ้ื้�งเมืู�อนัำาสืหกรณ์และกลุ่มูเกษต่รกรทัำ�งหมูด้ (ณ กันัยายนั 2564) จัำานัวนั 12,552 แห่ง มูาประเมูินัผล พบว่าสืหกรณ์และกลุ่มู
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เกษต่รกร 7,396 แห่ง มีูอัต่ราส่ืวนัเงินัออมูข้องสืมูาชิีกต่่อหนีั�สิืนัข้องสืมูาชิีกเพิ�มูข้้�นัจัากปีก่อนั 4,677 แห่ง คิด้เป็นัร้อยละ 63.23  
ทัำ�งนีั� มีูเกษต่รกรและบุคคลทัำ�วไปสืมัูครใจัเข้้าร่วมูเป็นัสืมูาชีิกข้องสืหกรณ์และกลุ่มูเกษต่รกร 179,394 ราย สืมูาชีิกร่วมูด้ำาเนิันัธุุ์รกิจั 
กับสืหกรณ์ รวมู 7.34 ล้านัราย ต่รวจัสือบบัญชีีสืหกรณ์และกลุ่มูเกษต่รกร/พัฒนัามูาต่รฐานัการบัญชีีแก่สืหกรณ์ 11,800 แห่ง  
ส่ืงเสืริมูความูรู้ ต่รวจัสือบความูถูุกต้่องในัการทำำาธุุ์รกรรมูทำางการเงินัระหว่างสืหกรณ์และสืมูาชิีก 24,509 ราย ฝึ้กอบรมูเศรษฐกิจั 
การเงินัขั้�นัพื�นัฐานัแก่สืมูาชิีกสืหกรณ์ 10,000 ราย พัฒนัาศักยภาพด้้านัการบัญชีีแก่สืมูาชิีกสืหกรณ์และประชีาชีนักลุ่มูเป้าหมูาย  
24,003 ราย พัฒนัามูาต่รฐานัการบัญชีีแก่สืหกรณ์และกลุ่มูเกษต่รกร 501 แห่ง และพัฒนัาศักยภาพสืหกรณ์ตั่�งใหมู่ 100 แห่ง

   6.4) กัารอำานวยกัารบริหารจัดกัารด้านกัารเกัษตร

    (1) กัารบริหารจัดกัารกัารผิลิต 
สิ่นค้้าเกัษตรตามแผินท่ำ�เกัษตรเพ่ื่�อกัารบริหารจัดกัารเชิงร์กั  
(Agri-Map) ตั่�งแต่่ปี 2559 - 2563 ด้ำาเนิันัการปรับเปลี�ยนั 
พื�นัทีำ�ไมู่เหมูาะสืมูแล้ว 831,156 ไร่ เกษต่รกรได้้รับประโยชีน์ั  
128,515 ราย สืำาหรับในัปี 2564 ด้ำาเนิันัการสืำารวจัจััด้ทำำา 
ฐานัข้้อมููลพืชีเศรษฐกิจั สืำารวจัและจััด้ทำำาเข้ต่การใช้ีทีำ�ดิ้นั 
สืำาหรับพืชีเศรษฐกิจั สืำารวจัและจััด้ทำำาแผนัทีำ�สืภาพการใช้ีทีำ�ดิ้นั  
ต่รวจัสือบความูถุูกต่้องข้องข้้อมููลสืภาพการใช้ีทีำ�ดิ้นัเชิีงเลข้ 
มูาต่ราส่ืวนั (มูาต่ราส่ืวนั 1 : 25,000) ปรับเปลี�ยนัพื�นัทีำ�นัาข้้าว 
ไมู่เหมูาะสืมูเป็นัเกษต่รผสืมูผสืานั ในั 50 จัังหวัด้ รวมูพื�นัทีำ�  
93,297 ไร่ เกษต่รกรได้้รับประโยชีน์ั 6,158 ราย ส่ืงเสืริมูการ 
ทำำาเกษต่รผสืมูผสืานัในัพื�นัทีำ�ทีำ�ไมู่เหมูาะสืมูกับการปลูกข้้าว 
90,000 ไร่ ส่ืงเสืริมูเกษต่รเชิีงรุกด้้านัการเพาะเลี�ยงสัืต่ว์นัำ�า 
และสืนัับสืนุันัปัจัจััยการผลิต่ 1,900 ราย และสืนัับสืนุันัให้มีู 
การปลูกทำด้แทำนัยางพารา โด้ยปรับเปลี�ยนัไปปลูกยางพันัธ์ุุ์ดี้  
11,893 ราย และส่ืงเสืริมูการปลูกไมู้ยืนัต้่นัชีนิัด้อื�นั 106,312 ไร่  
อบรมูถุ่ายทำอด้ความู รู้และศ้กษาดู้งานัการปลูกพืชี 
ทำางเลือกใหมู่ให้แก่เกษต่รกร 1,003 ราย และสืนัับสืนัุนั 
ปัจัจััยการผลิต่ต้่นัแบบทีำ�จัำาเป็นัสืำาหรับการปรับเปลี�ยนั 
การผลิต่ในัพื�นัทีำ�ไมู่เหมูาะสืมู 2,820 ไร่ บริหารจััด้การพื�นัทีำ�ทีำ�เหมูาะสืมูต่่อการปลูกหมู่อนัเลี�ยงไหมู 108 ไร่ อบรมูการจััด้ทำำา 
บัญชีีต้่นัทุำนัอาชีีพ 2,400 ราย การพัฒนัาข้้อมููลสืารสืนัเทำศแผนัทีำ�เกษต่รเพื�อการบริหารจััด้การเชิีงรุก (Agri-Map Online)  
สืนัับสืนุันัการเข้้าถุ้งข้้อมููลเข้ต่ความูเหมูาะสืมูพืชีเศรษฐกิจัเชิีงแผนัทีำ� 5 ชีนิัด้พืชี ได้้แก่ ข้้าวนัาปรัง มัูนัสืำาปะหลัง ปาล์มูนัำ�ามัูนั  
สัืบปะรด้โรงงานั และไมู้โต่เร็วสืกุลอะเคเซีื้ย (Acacia species) รวมูทัำ�งศ้กษาแนัวทำางบริหารจััด้การสิืนัค้าเกษต่รทำางเลือก 
ทีำ�มีูอนัาคต่ (Future Crops) ต่ามูแผนัทีำ�เกษต่รเพื�อการบริหารจััด้การเชิีงรุก (Agri-Map) เพื�อใช้ีเป็นัแนัวทำางประกอบ 
ในัการตั่ด้สิืนัใจัวางแผนัการปรับเปลี�ยนั/ทำด้แทำนั/พืชีเสืริมู/พืชีแซื้มู การผลิต่ข้องสิืนัค้าเกษต่รทีำ�สืำาคัญ ได้้แก่ ข้้าว ข้้าวโพด้เลี�ยงสัืต่ว์  
มัูนัสืำาปะหลัง สัืบปะรด้ ปาล์มูนัำ�ามัูนั และยางพารา ในัพื�นัทีำ�ทัำ�วประเทำศ ซ้ื้�งตั่วอย่างสิืนัค้าเกษต่รทำางเลือกทีำ�มีูอนัาคต่ เช่ีนั  
กล้วยหอมูทำอง มูะมู่วงนัำ�าด้อกไมู้ โกโก้ ทุำเรียนั ไผ่ สืมุูนัไพร แพะ โคขุ้นั หญ้าเลี�ยงสัืต่ว์ และจิั�งหรีด้ เป็นัต้่นั
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    (2) กัารจัดทำำาข้อม้ลส่ารส่นเทำศเพ่ื่�อบริหารจัดกัารด้านกัารเกัษตร

     n ข้้�นัทำะเบียนัและปรับปรุงฐานัข้้อมููลทำะเบียนัเกษต่รกร ด้้านัพืชี 6,200,612 ครัวเรือนั  
ด้้านัปศุสัืต่ว์ 3,939,425 ราย ผู้เพาะเลี�ยงสัืต่ว์นัำ�า 542,339 ฟาร์มู รวมูถุ้งรับข้้�นัทำะเบียนัเกษต่รกรชีาวสืวนัยาง 1.44 ล้านัราย

     n จััด้ทำำาข้้อมููลสืารสืนัเทำศเพื�อสืนัับสืนุันัการบริหารจััด้การสิืนัค้าเกษต่รในัระดั้บจัังหวัด้ โด้ยจััด้ทำำา 
ข้้อมููลปฏิิทิำนัสิืนัค้าเกษต่รทีำ�สืำาคัญในัระดั้บจัังหวัด้ จัังหวัด้ละ 8 สิืนัค้า (76 จัังหวัด้) จััด้ทำำาข้้อมููลพยากรณ์สิืนัค้าเกษต่รทีำ�มีูมููลค่า 
ผลิต่ภัณฑ์์มูวลรวมูสืูงในัระด้ับจัังหวัด้ จัังหวัด้ละ 3 สิืนัค้า (76 จัังหวัด้) จััด้ทำำาต้่นัทุำนัและผลต่อบแทำนัสืินัค้าเกษต่รทีำ�สืำาคัญ  
สิืนัค้าเกษต่รอนิัทำรีย ์สิืนัค้าเกษต่รทำางเลอืกทีำ�มีูอนัาคต่ future crop สิืนัค้าเกษต่รทีำ�มีูอัต่ลักษณ์พื�นัถิุ�นั หรือสิืนัค้าบ่งชีี�ทำางภูมิูศาสืต่ร์
ในัระดั้บจัังหวัด้ สืำานัักงานัเข้ต่เกษต่รเศรษฐกิจัละ 3 สิืนัค้า

     n การจััด้ทำำาแผนัการใช้ีทีำ�ดิ้นั 
ระดั้บต่ำาบล ซ้ื้�งเริ�มูด้ำาเนัินัการมูาตั่�งแต่่ปี 2562 และระหว่าง 
ปี 2562 - 2563 ด้ำาเนิันัการแล้วเสืร็จั 92 ต่ำาบล ในัปี 2564  
ด้ำาเนัินัการเพิ�มูเต่ิมูจัังหวัด้ละ 2 ต่ำาบล รวมู 154 ต่ำาบล  
โด้ยหน่ัวยงานัทีำ�เกี�ยวข้้องสืนัับสืนุันัข้้อมููล รวมูทัำ�งให้แนัวทำาง 
และข้้อเสืนัอแนัะในัการด้ำาเนัินัการ ซ้ื้�งแผนัการใช้ีทีำ�ดิ้นัระด้ับ 
ต่ำาบลนีั�จัะนัำาไปสู่ืการปฏิิบัติ่ เพื�อให้เกิด้การพัฒนัาพื�นัทีำ�ผ่านั 
กิจักรรมูต่่างๆ ข้องชีุมูชีนัทีำ�มีูหน่ัวยงานัทีำ�เกี�ยวข้้อง เช่ีนั  
องค์การบริหารส่ืวนัต่ำาบล เกษต่รต่ำาบล เป็นัต้่นั ร่วมูกันั 
ขั้บเคลื�อนัช่ีวยให้เกิด้การมูส่ีืวนัร่วมูข้องเกษต่รกรในัการพฒันัา
ต่ำาบลข้องต่นัเอง มีูการใช้ีประโยชีน์ัในัทีำ�ดิ้นัข้องต่นัเองอย่าง
เหมูาะสืมู ส่ืงผลให้เกษต่รกรมีูชีีวิต่ความูเป็นัอยู่ทีำ�ดี้ข้้�นั และ
เกิด้การเรียนัรู้ร่วมูกันัข้องคนัในัชุีมูชีนั รวมูทัำ�งมีูการต่่อยอด้ไปสู่ืโครงการความูร่วมูมืูอพัฒนัาต่ำาบล (SMART TAMBON) ต่่อไป

     n สืำารวจัภาวะเศรษฐกิจัสัืงคมูครัวเรือนัและแรงงานัเกษต่ร โด้ยศ้กษาภาวะเศรษฐกิจั 
สัืงคมูครัวเรือนัและแรงงานัเกษต่ร ข้้อมููลหลักประกอบด้้วย การถุือครองและการใช้ีประโยชีน์ัทีำ�ดิ้นั การผลิต่และการกระจัาย 
ผลผลิต่ รายได้้ในัเกษต่รและนัอกการเกษต่ร รายจ่ัายในัเกษต่รและการอุปโภคบริโภคข้องครัวเรือนั ทำรัพย์สิืนัและหนีั�สิืนั  
ข้้อมููลพื�นัฐานัข้องสืมูาชิีกในัครัวเรือนั และทัำศนัคติ่ ความูคิด้เห็นัในัการประกอบอาชีีพเกษต่รข้้อมููลระดั้บครัวเรือนัเพื�อใช้ีสืำาหรับ 
การวิเคราะห์วิจััย ในัเรื�องสืำาคัญข้องครัวเรือนัเกษต่ร เช่ีนั ความูยากจันั การกระจัายรายได้้ ความูเหลื�อมูลำ�า ฯลฯ

     n พัฒนัาระบบการรักษาความูปลอด้ภัยในัการเข้้าถุ้งฐานัข้้อมููลและการเข้้ารหัสืข้้อมููลให้มีู 
ความูปลอด้ภัย ดั้งนีั� ระบบการเข้้ารหัสืข้้อมููลให้มีูความูปลอด้ภัย ระบบรักษาความูปลอด้ภัยโครงสืร้างพื�นัฐานัทำางสืารสืนัเทำศ  
สืถุานัภาพข้องระบบมีูความูสือด้คล้องต่ามูพระราชีบัญญัติ่รักษาความูมัู�นัคงปลอด้ภัยไซื้เบอร์ พ.ศ.2562 และพระราชีบัญญัติ่ 
คุ้มูครองข้้อมููลส่ืวนับุคคล พ.ศ. 2562

     n การจััด้การระบบเทำคโนัโลยีสืารสืนัเทำศและการสืื�อสืาร โด้ยจััด้ทำำาบัญชีีชุีด้ข้้อมููลเข้้าสู่ื 
ระบบทำะเบียนับัญชีีข้้อมููลข้องกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ (MOAC Data Catalog) เผยแพร่ชุีด้ข้้อมููลเปิด้เข้้าสู่ืระบบเปิด้เผย 
ข้้อมููลข้องกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ (MOAC OPEN DATA) ปรับปรุงระบบข้้อมููลสืารสืนัเทำศด้ำาเนิันัการพัฒนัาเทำคโนัโลยี 
ระบบสืารสืนัเทำศด้้านัทำรัพยากรทีำ�ดิ้นั 1 ระบบ ด้้านัหมู่อนัไหมู 28 แห่ง

     n จััด้เก็บข้้อมููลผลผลิต่ข้้าวนัาปีต่่อไร่โด้ยวิธีุ์ตั่�งแปลงเก็บเกี�ยวผลผลิต่ (Crop Cutting)

     n การเตื่อนัภัยเศรษฐกิจัการเกษต่ร จััด้ทำำาเครื�องมืูอเตื่อนัภัยพิบัติ่ทำางธุ์รรมูชีาติ่ และเครื�องมืูอ 
เตื่อนัภัยเศรษฐกิจัการเกษต่ร 2 เครื�องมืูอ ระบบสืารสืนัเทำศอัจัฉริยะด้้านัเตื่อนัภัยเศรษฐกิจัการเกษต่ร 1 ระบบ

     n จััด้ทำำาสืารสืนัเทำศต่้นัทุำนัการผลิต่ภาคเกษต่ร 8 สิืนัค้า ได้้แก่ พืชี 6 สิืนัค้า ปศุสัืต่ว์ 1 สิืนัค้า  
ประมูง 1 สิืนัค้า จััด้ทำำาภาวะเศรษฐกิจัการเกษต่รระด้ับภูมิูภาค 1 เรื�อง ติ่ด้ต่ามูสืถุานัการณ์สิืนัค้าเกษต่ร ปัจัจััยการผลิต่  
และภาวะเศรษฐกิจัสัืงคมูครัวเรือนัและสืถุาบันัเกษต่รกร 1 เรื�อง
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    (3) กัารป้้องกัันและแก้ัไขปั้ญหาภัยพิื่บัติ

     n การป้องกันัและเฝ้้าระวังการเผาเศษซื้ากพืชีหรือวัชีพืชี และเศษวัสืดุ้ทำางการเกษต่รในัพื�นัทีำ�เกษต่ร  
ปี 2563/64 กำาหนัด้เป้าหมูาย คือ จุัด้ความูร้อนัในัพื�นัทีำ�เกษต่รกรรมูลด้ลงจัากปีทีำ�ผ่านัมูา โด้ยมีูกลไกด้ำาเนิันัการระดั้บกระทำรวง  
และระดั้บจัังหวัด้ ร่วมูบูรณาการในัระดั้บพื�นัทีำ� จััด้ตั่�งชุีด้ปฏิิบัติ่การเพื�อป้องกันัและเฝ้้าระวังการเผาฯ ต่ามูแผนัป้องกันัและแก้ไข้ 
ปัญหาการเผาในัพื�นัทีำ�เกษต่รกรรมู ปี 2563/64 โด้ยกำาหนัด้ความูรับผิด้ชีอบต่ามูพื�นัทีำ� ดั้งนีั� (1) พื�นัทีำ�ในัเข้ต่ชีลประทำานั มูอบหมูาย 
โครงการชีลประทำานัจัังหวัด้เป็นัหน่ัวยงานัหลัก (2) พื�นัทีำ�นัอกเข้ต่ชีลประทำานั มูอบหมูาย สืนัง.เกษต่รจัังหวัด้และ สืพด้.จัังหวัด้ 
เป็นัหนั่วยงานัหลัก (3) พื�นัทีำ�ในัเข้ต่ปฏิิรูปทีำ�ดิ้นั มูอบหมูาย สืปก.จัังหวัด้เป็นัหนั่วยงานัหลัก (4) พื�นัทีำ�ในัเข้ต่นัิคมูสืหกรณ์  
มูอบหมูาย สืนัง.สืหกรณ์จัังหวัด้เป็นัหน่ัวยงานัหลัก ผลการด้ำาเนิันังานั (ข้้อมููล ณ วันัทีำ� 31 พฤษภาคมู 2564) พบจุัด้ความูร้อนั 
ในัพื�นัทีำ�เกษต่รกรรมูลด้ลง 4,047 จุัด้ เทีำยบกับปี 2563 ในัช่ีวงเวลาเดี้ยวกันั

      นัอกจัากนีั� ยังประชีาสืัมูพันัธ์ุ์สืร้างการรับรู้ การจััด้กิจักรรมูรณรงค์ และการออกต่รวจัเยี�ยมู 
เกษต่รกร 75,756 ครั�ง ส่ืงเสืริมูการไถุกลบต่อซัื้ง พื�นัทีำ� 3,652,053 ไร่ ส่ืงเสืริมูการผลิต่ปุ�ยหมัูก หรือแปรรูปเศษวัสืดุ้เพื�อใช้ี 
ประโยชีน์ัอื�นัแทำนัการเผา 779,798 ตั่นั ส่ืงเสืริมูการปรับเปลี�ยนัวิธีุ์การเพาะปลูกเพื�อลด้การเผา พื�นัทีำ� 682,008 ไร่ ปฏิิบัติ่การ 
เคลื�อนัทีำ�เร็วและการปฏิิบัติ่การร่วมูกับอาสืาสืมัูครเกษต่รฯ 2,000 ครั�ง และต่รวจัสือบพื�นัทีำ�เผาไหมู้จัากจุัด้ความูร้อนั พร้อมูระงับ 
เหตุ่การณ์ 2,612 ครั�ง สืร้างเครือข่้ายปลอด้การเผา 280 เครือข่้ายในั 60 จัังหวัด้ มีูเกษต่รกรเข้้าร่วมูโครงการ 18,144 ราย  
และสืร้างเครือข้่ายชุีมูชีนัเกษต่รต่้นัแบบปลอด้การเผาแล้ว 294 แห่ง ส่ืงเสืริมูการไถุกลบต่อซื้ังและการนัำาเศษวัสืดุ้มูาผลิต่ปุ�ยหมัูก 
สูืต่รพระราชีทำานัแทำนัการเผา 41,017 ไร่ ผลิต่ปุ�ยหมัูกสูืต่รพระราชีทำานั 2,698 ตั่นั จััด้อบรมูให้ความูรู้แก่เกษต่รกรในัเข้ต่ปฏิิรูป
ทีำ�ดิ้นั 4,530 ราย และสืนัับสืนัุนัพันัธ์ุุ์ไมู้และปัจัจััยการผลิต่แก่เกษต่รกรเพื�อปรับเปลี�ยนัการเพาะปลูกจัากพืชีเชิีงเดี้�ยวเป็นัระบบ 
วนัเกษต่ร โด้ยด้ำาเนัินัการปลูกต่้นัไมู้ 14,258 ไร่ ปฏิิบัติ่การฝ้นัหลวงเพื�อบรรเทำาหมูอกควันัและไฟป่า โด้ยสืนัับสืนุันัเฮลิคอปเต่อร์ 
ปฏิิบัติ่ภารกิจับรรทุำกนัำ�าดั้บไฟป่า 19 วันั 290 เทีำ�ยวบินั ปริมูาณนัำ�า 1.45 แสืนัลิต่ร พื�นัทีำ�ปฏิิบัติ่การ 2 จัังหวัด้ (เชีียงใหมู่ และลำาพูนั)

     n การแก้ไข้ปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/64 ด้้วยการบูรณาการแผนังานั/โครงการทัำ�งหนั่วยงานัภายในั 
และภายนัอกสัืงกัด้ ทีำ�สือด้คล้องกับมูาต่รการรองรับสืถุานัการณ์ข้าด้แคลนันัำ�าฤดู้แล้ง ปี 2563/64 ข้องสืำานัักงานัทำรัพยากรนัำ�าแห่งชีาติ่  
ต่ามูมูติ่คณะรัฐมูนัต่รี เมืู�อวันัทีำ� 3 พฤศจิักายนั 2563 โด้ยแผนังานั/โครงการ เพื�อการป้องกันัและเผชิีญเหตุ่ภัยแล้งด้้านัการเกษต่ร  
ประกอบด้้วย การป้องกันัและลด้ผลกระทำบ การเต่รียมูความูพร้อมู/การเผชิีญเหตุ่ และการฟ้�นัฟูให้ดี้กว่าเดิ้มู ผลการด้ำาเนิันังานั  
(ข้้อมููล ณ วันัทีำ� 14 พฤษภาคมู 2564) สร้้างการ้รั้บร้้้เพ่ื่�อลดความเส่�ยงจากภััยแล้ง ให้คำาแนัะนัำาทำางวิชีาการ ผ่านัเว็บไซื้ต์่ Facebook  
ออกหน่ัวยคลินิักเกษต่รเคลื�อนัทีำ� ออกหน่ัวยให้บริการเกษต่รกร (Mobile Unit) และประชีาสัืมูพันัธ์ุ์แจ้ังเตื่อนัเกษต่รกรผู้เพาะเลี�ยง 
สัืต่ว์นัำ�า ในัพื�นัทีำ� 77 จัังหวัด้ เฝ้้าร้ะวังพ่ื่�นท่ี่�นำ�าเค็มรุ้กสวน ในัพื�นัทีำ� 8 จัังหวัด้ รวมูพื�นัทีำ� 36,820 ไร่ ปรับปรุงฐานัข้้อมููลและวางแผนั 
พัฒนัาพื�นัทีำ�เสีื�ยงภัย รวมูถุ้งจััด้ทำำาข้้อมููลแหล่งนัำ�านัอกเข้ต่ชีลประทำานั ทีำ�ใช้ีในัการเพาะปลูกพืชีฤดู้แล้ง ปี 2563/64 การ้บริ้หาร้
จัดการ้นำ�าในช่่วงฤด้แล้ง ปีี 2563/64 (1 พฤศจิักายนั 2563 - 30 เมูษายนั 2564) ได้้จััด้สืรรนัำ�าทัำ�งประเทำศ 16,717 ล้านั ลบ.มู. 
(88%) และมีูปริมูาณนัำ�าสืำารองต้่นัฤดู้ฝ้นั ปี 2564 (พฤษภาคมู - กรกฎาคมู 2564) 6,935 ล้านั ลบ.มู. การ้เพื่าะปีล้กพ่ื่ช่ฤด้แล้ง  
ปีี 2563/64 ปลูกทัำ�งประเทำศ 10.30 ล้านัไร่ แบ่งเป็นั ข้้าว (รอบทีำ� 2) 8.31 ล้านัไร่ พืชีไร่-พืชีผัก 1.99 ล้านัไร่ คิด้เป็นัร้อยละ 174.28  
ข้องแผนัการเพาะปลูก การ้ปีฏิิบัติิการ้ฝ้นหลวง เริ�มูปฏิิบัติ่การฝ้นัหลวงตั่�งแต่่ 1 กุมูภาพันัธ์ุ์ - 30 เมูษายนั 2564 โด้ยจััด้ตั่�ง 
หน่ัวยปฏิิบัติ่การฝ้นัหลวง 15 หน่ัวย ครอบคลุมูทัำ�งประเทำศ มีูการข้้�นัปฏิิบัติ่การฝ้นัหลวง 67 วันั ข้้�นัปฏิิบัติ่งานั 1,122 เทีำ�ยวบินั  

(1,719 ชัี�วโมูงบินั) มีูฝ้นัต่กรวมู 61 จัังหวัด้ เพิื่�มปีร้ะสิที่ธิิภัาพื่ 
การ้ใช้่นำ�าเพ่ื่�อการ้เกษติร้ ได้้แก่ การปลูกข้้าวโพด้เลี�ยงสัืต่ว์  
อบรมูให้ความูรู้เกษต่รกร 1,904 ราย ส่ืงเสืริมูปลูกพืชี 
หลากหลาย 5,012 ราย สืนัับสืนุันัการปลูกพืชีนัำ�าน้ัอย (ปุ�ยสืด้)  
194,855 ไร่ จ้ัางงานัชีลประทำานั 70,548 คนั เป็นัเงินั  
1,961,78 ล้านับาทำ และสื่งเสืริมูการเลี�ยงโคขุ้นัสืร้างรายได้้  
โด้ยสืนัับสืนุันัสิืนัเชืี�อ 199 กลุ่มู 2,684 ราย เป็นัเงินั 664.17  
ล้านับาทำ เพิื่�มปีริ้มาณนำ�าต้ินทุี่น (แก้มูลิง พัฒนัาแหล่งนัำ�า  
ขุ้ด้ลอกคลอง ขุ้ด้ลอกอ่างเก็บนัำ�า กำาจััด้วัชีพืชี) 388 โครงการ  
ขุ้ด้บ่อนัำ�าในัไร่นัานัอกเข้ต่ชีลประทำานั 34,593 บ่อ สืร้าง/ 
ปรับปรุงแหล่งนัำ�าแก่องค์การบริหารส่ืวนัทำ้องถิุ�นั 254 โครงการ  
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สืนัับสืนุันันัำ�าบาด้าลเพื�อการเกษต่ร 23 แห่ง ก่อสืร้างแหล่งนัำ�าใหมู่ปรับปรุง 
แหล่งนัำ�าเดิ้มู 18 แห่ง สืนัับสืนุันัเครื�องสูืบนัำ�า 433 เครื�อง (ปริมูาณนัำ�า 
159.76 ล้านั ลบ.มู.) รถุบรรทุำกนัำ�า 47 คันั 1,750 เทีำ�ยว (ปริมูาณนัำ�า  
12.67 ล้านัลิต่ร) เครื�องกลอื�นั ๆ (รถุแบ็คโฮ รถุตั่ก ฯลฯ) 133 หน่ัวย  
และสืนัับสืนุันัเสืบียงสัืต่ว์ 146.32 ตั่นั

     n การแก้ไข้ปัญหาอุทำกภัย ปี 2564 ช่ีวงวันัทีำ�  
26 สิืงหาคมู 2564 ประเทำศไทำยได้้รับอิทำธิุ์พลจัากร่องมูรสุืมูพาด้ผ่านั 
ภาคเหนืัอต่อนัล่าง ภาคกลางต่อนับนั และภาคต่ะวันัออกเฉียงเหนืัอ  
เข้้าสู่ืหย่อมูความูกด้อากาศต่ำ�าบริเวณภาคต่ะวันัออกเฉียงเหนืัอต่อนัล่าง  
ประกอบกับมูรสืุมูต่ะวันัต่กเฉียงใต่้ทีำ�พัด้ปกคลุมูทำะเลอันัด้ามูันั รวมูถุ้งอิทำธิุ์พล 
จัากพายุดี้เปรสืชัีนั “โกนัเซิื้นั”และ“เตี่�ยนัหมูู่” และอิทำธิุ์พลจัากพายุโซื้นัร้อนั  
“คมูปาซุื้” ทำำาให้เกิด้ฝ้นัต่กต่่อเนืั�องกับมีูฝ้นัต่กหนัักถุ้งหนัักมูากบางพื�นัทีำ�  
ส่ืงผลให้เกิด้นัำ�าท่ำวมูฉับพลันัและนัำ�าไหลหลาก กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์  
ได้้ด้ำาเนิันัการ ดั้งนีั� (ข้้อมููล ณ วันัทีำ� 31 ตุ่ลาคมู 2564) สืำารวจัความูเสีืยหาย 
สิื�นัเชิีง เพื�อช่ีวยเหลือต่ามูระเบียบกระทำรวงการคลังว่าด้้วยเงินัทำด้รองราชีการ 
เพื�อช่ีวยเหลือผู้ประสืบภัยพิบัติ่กรณีฉุกเฉินั พ.ศ.2562 ทัำ�งด้้านัพืชี ด้้านัประมูง  
และด้้านัปศุสัืต่ว์ เกษต่รกรรวมู 109,906 ราย ติ่ด้ตั่�งเครื�องสูืบนัำ�า 385 เครื�อง  
เครื�องผลักดั้นันัำ�า 429 เครื�อง และเครื�องจัักรอื�นั ๆ 78 เครื�อง เพื�อเร่งระบายนัำ�า 
ออกจัากพื�นัทีำ�ทำำาการเกษต่รและพื�นัทีำ�ลุ่มูต่ำ�า สืนัับสืนุันัเรือต่รวจัการ 39 ลำา  
พร้อมูเจ้ัาหน้ัาทีำ� 170 นัาย อพยพสัืต่ว์ 1,814,244 ตั่ว สืนัับสืนุันัหญ้าอาหารสัืต่ว์ 
พระราชีทำานั 1,036.6 ตั่นั หญ้าหมูัก 14.8 ตั่นั อาหาร TMR 56.9 ตั่นั  
ถุุงยังชีีพสัืต่ว์ 1,516 ถุุง แร่ธุ์าตุ่ 700 ก้อนั สืร้างเสืริมูสุืข้ภาพสัืต่ว์ 82,115 ตั่ว  
และรักษาสัืต่ว์ 1,324 ตั่ว มูอบพันัธ์ุุ์ปลาเพื�อปล่อยในัแหล่งนัำ�าธุ์รรมูชีาต่ิ  
1.6 ล้านัตั่ว สืนัับสืนุันัผลิต่ภัณฑ์์จุัลินัทำรีย์ สืารเร่ง พด้.6 เพื�อบำาบัด้นัำ�าเสีืย 
ในัพื�นัทีำ�นัำ�าท่ำวมูขั้ง 293,399 ลิต่ร

     n การให้ความูช่ีวยเหลือเกษต่รกรผู้ประสืบ 
ภัยพิบัติ่ด้้านัการเกษต่ร ต่ามูระเบียบกระทำรวงการคลังว่าด้้วยเงินั  
ทำด้รองราชีการเพื�อช่ีวยเหลือผู้ประสืบภัยพิบัติ่กรณีฉุกเฉินั พ.ศ.2562  
ในัอำานัาจัข้องปลัด้กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ รวมู 7 ชีนิัด้ภัย ได้้แก่ อุทำกภัย  
79,559 ราย วงเงินั 835.87 ล้านับาทำ วาต่ภัย 1,483 ราย วงเงินั 10.14 ล้านับาทำ  
ฝ้นัทิำ�งชี่วง 935 ราย วงเงินั 7.90 ล้านับาทำ ฝ้นัแล้ง 33,006 ราย วงเงินั  
537.37 ล้านับาทำ ศัต่รูพืชีระบาด้ 1,332 ราย วงเงินั 20.19 ล้านับาทำ  
โรคระบาด้พืชี 20 ราย วงเงินั 0.38 ล้านับาทำ และโรคระบาด้สัืต่ว์ 60 ราย  
วงเงินั 1.30 ล้านับาทำ รวมูเกษต่รกรทีำ�ได้้รับการช่ีวยเหลือแล้ว 116,395 ราย วงเงินัรวมู 1,413.15 ล้านับาทำ ทัำ�งนีั�กระทำรวงเกษต่ร 
และสืหกรณ์ ได้้กำาหนัด้หลักเกณฑ์์วิธีุ์ปฏิิบัติ่ปลีกย่อยเกี�ยวกับการให้ความูช่ีวยเหลือด้้านัการเกษต่รผู้ประสืบภัยพิบัติ่กรณีฉุกเฉินั  
พ.ศ.2564 โด้ยได้้แก้ไข้ปรับปรุงหลักเกณฑ์์และอัต่ราการชี่วยเหลือผู้ประสืบภัยพิบัติ่ด้้านัการเกษต่ร และมูีผลใช้ีบังคับวันัทีำ�เกิด้ภัย  
ตั่�งแต่่วันัทีำ� 1 กันัยายนั 2564 เป็นัต้่นัไป

    (4) พัื่ฒนาค้วามร่วมม่อและขยายกัารดำาเนินงานด้านกัารเกัษตรต่างป้ระเทำศ

     ดำาเนินกัารเจรจาพื่ัฒนาค้วามร่วมม่อและข้ยายการด้ำาเนัินังานัด้้านัการเกษต่รและ/หรือ 
การเข้้าร่วมูประชุีมูระหว่างประเทำศ โด้ยมีูผลการด้ำาเนิันังานัทีำ�สืำาคัญ อาทิำ

     n การประชีุมูรัฐมูนัต่รีอาเซีื้ยนัด้้านัการเกษต่รและป่าไมู้ ครั�งทีำ� 42 (42nd Meeting of the  
ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry : AMAF) เมืู�อวันัทีำ� 21 ตุ่ลาคมู 2563 ผ่านัระบบ Video Conference  
เพื�อกำาหนัด้แนัวทำางในัระด้บันัโยบายและทำบทำวนัข้้อต่ดั้สิืนัใจั เพื�อมูอบนัโยบายและโครงการใหค้ณะทำำางานัทีำ�เกี�ยวข้้องด้ำาเนิันัการ

ร์ายุงานปร์ะจัำาปี	2564
กร์ะทร์วงเกษตร์และสหกร์ณ์์ 49



     n การประชุีมูคณะทำำางานัความูร่วมูมืูอด้้านัการเกษต่รล้านัช้ีาง - แมู่โข้ง ครั�งทีำ� 3 (The 3rd  
Meeting of Lancang-Mekong Cooperation (LMC) Joint Working Group on Agriculture) เมืู�อวันัทีำ� 26 ตุ่ลาคมู 2563  
จัาก สืปป. ลาว (Video Conference) เพื�อรับทำราบความูก้าวหน้ัาการด้ำาเนิันัโครงการทีำ�เป็นัผลจัากการประชุีมูคณะทำำางานัฯ  
ครั�งทีำ� 2 แลกเปลี�ยนัประสืบการณ์และการด้ำาเนิันังานัในัสื่วนัทีำ�เกี�ยวข้้อง และรายงานัผลการด้ำาเนิันัโครงการภายใต้่กองทุำนั 
พิเศษแมู่โข้ง-ล้านัช้ีาง (Lancang-Mekong Cooperation Special Fund) และพิจัารณาความูร่วมูมืูอด้้านัการเกษต่ร 
รูปแบบใหมู่ทีำ�สือด้รับกับการเปลี�ยนัแปลงสืภาวการณ์ข้องโลกต่ามูทีำ�ประเทำศสืมูาชิีกเสืนัอ

     n การประชุีมูระดั้บรัฐมูนัต่รี ครั�งทีำ� 26 แผนังานั IMT-GT เมืู�อวันัทีำ� 6 พฤศจิักายนั 2563  
ผ่านัระบบ ZOOM Meeting Platform เพื�อรับทำราบผลการด้ำาเนัินังานัข้องปีทีำ�ผ่านัมูาในัทำุกมิูติ่ภายใต่้แผนังานั IMT-GT  
และร่วมูกันักำาหนัด้แนัวทำางในัระดั้บนัโยบายสืำาหรับการด้ำาเนิันัการส่ืงเสืริมูความูร่วมูมืูอระหว่างกันัในัด้้านัต่่าง ๆ รวมูถุ้ง 
ด้้านัการเกษต่รและอุต่สืาหกรรมูการเกษต่ร เพื�อให้คณะทำำางานัด้้านัต่่าง ๆ ด้ำาเนิันัการในัส่ืวนัทีำ�เกี�ยวข้้องต่่อไป

     n การประชีุมูระดั้บรัฐมูนัต่รีเกษต่รเบอร์ลินั ครั�งทีำ� 13 (13th Berlin Agriculture Ministers'  
Conference) เมืู�อวันัทีำ� 22 มูกราคมู 2564 เพื�อให้รัฐมูนัต่รีเกษต่รทีำ�เข้้าร่วมูการประชุีมูรับรองแถุลงการณ์ (communique)  
ภายใต้่หัวข้้อ “How to Feed the World in Times of Pandemics and Climate Change” ภาคเกษต่รจัะสืามูารถุ 
ผลิต่อาหารและส่ืงถุ้งมืูอผู้บริโภค (Supply) แมู้จัะเกิด้ภาวะวิกฤติ่ COVID-19 และการเปลี�ยนัแปลงสืภาพภูมิูอากาศได้้อย่างไร

     n การประชุีมูสืมัูชีชีาใหญ่ข้องเอฟเอโอ (FAO Conference) ครั�งทีำ� 42 ระหว่างวันัทีำ� 4 - 18  
มิูถุุนัายนั 2564 ผ่านัระบบ ZOOM เพื�อพิจัารณาเรื�องสืำาคัญ ๆ ได้้แก่ ปัญหาและสืถุานัการณ์เกี�ยวกับอาหารและเกษต่ร 
ข้องโลก กำาหนัด้แผนังานัทีำ�จัะต้่องด้ำาเนิันัการต่่อไป กำาหนัด้งบประมูาณเลือกตั่�งประธุ์านัอิสืระข้องสืภามูนัต่รี (Council)

     n การประชุีมู the 3rd Global Conference of the One Planet Sustainable Food Systems  
(SFS) Programme เมืู�อวันัทีำ� 29 มิูถุุนัายนั 2564 ห้องประชุีมู 123 ชัี�นั 2 กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ และระบบการประชุีมู 
ทำางไกลผ่านัวีดี้ทัำศน์ั เพื�อรับทำราบความูคืบหน้ัาการด้ำาเนิันัโครงการจัากผลการประชุีมู JTEPA ครั�งทีำ� 9 และ ครั�งทีำ� 10  
พิจัารณาการเสืนัอโครงการใหมู่ 2 โครงการ จัากกรมูวิชีาการเกษต่รและกรมูส่ืงเสืริมูการเกษต่ร

     n การประชุีมูคณะทำำางานัร่วมูด้้านัการเกษต่ร ไทำย - ฮังการี ครั�งทีำ� 8 (The 8th Meeting of the  
Thailand - Hungary Joint Agricultural Working Group: 8th JAWG) ผ่านัระบบ VIKI Konferencia เมืู�อวันัทีำ� 8 กันัยายนั  
2564 โด้ยการประชุีมูทำางไกลผ่านัระบบ VIKI Konferencia เพื�อติ่ด้ต่ามูความูคืบหน้ัาโครงการความูร่วมูมืูอจัากการประชุีมู 
ครั�งทีำ�ผ่านัมูา และพิจัารณาโครงการความูร่วมูมืูอด้้านัการเกษต่รใหมู่

     n การประชุีมูคณะทำำางานัร่วมูด้้านัการเกษต่ร ไทำย - แอฟริกาใต้่ ครั�งทีำ� 2 (The 2nd Meeting  
of the Thailand - South Africa Joint Agricultural Working Group: 2nd JAWG) เมืู�อวันัทีำ� 16 กันัยายนั 2564 ผ่านัระบบ  
ZOOM เพื�อแลกเปลี�ยนันัโยบายและสืถุานัการณ์การค้าสิืนัค้าเกษต่รระหว่างไทำย - แอฟริกาใต้่ พร้อมูทัำ�งติ่ด้ต่ามูความูคืบหน้ัา 
ในัการข้อเปิด้ต่ลาด้สิืนัค้าเกษต่ร และการอำานัวยความูสืะด้วก ทำางการค้าสิืนัค้าเกษต่รระหว่างไทำย - แอฟริกาใต้่

     n การประชุีมูคณะทำำางานัร่วมูด้้านัการเกษต่ร ไทำย - ออสืเต่รเลีย ครั�งทีำ� 21 (The 21st Meeting of  
the Thailand - Australia Joint Working Group on Agriculture: 21st JWG) เมืู�อวันัทีำ� 21 กันัยายนั 2564 ผ่านัระบบ ZOOM  
เพื�อแลกเปลี�ยนันัโยบายด้้านัการเกษต่ร ติ่ด้ต่ามูความูคืบหน้ัาโครงการความูร่วมูมืูอจัากการประชุีมูครั�งทีำ�ผ่านัมูา เสืนัอโครงการ 
ความูร่วมูมืูอใหมู่ ให้ทีำ�ประชุีมูพิจัารณาให้ความูเห็นัชีอบสืร้างเครือข่้ายการประสืานังานัโด้ยต่รงระหว่างหน่ัวยงานัรับผิด้ชีอบ 
ฝ่้ายไทำยและฝ่้ายออสืเต่รเลีย

    (5) ส่่งเส่ริมและพัื่ฒนาระบบเกัษตรพัื่นธุ์สั่ญญา

     ขั้บเคลื�อนัการด้ำาเนิันัการส่ืงเสืริมูและพัฒนัาระบบเกษต่รพันัธุ์สัืญญาต่ามูพระราชีบัญญัติ่ส่ืงเสืริมู 
และพัฒนัาระบบเกษต่รพันัธุ์สัืญญา พ.ศ. 2560 อย่างต่่อเนืั�อง โด้ยในัปี 2564 มีูผลการด้ำาเนิันังานั ดั้งนีั�

     n ด้ำาเนิันัการประเมิูนัผลสัืมูฤทำธิุ์�ข้องพระราชีบัญญัติ่ส่ืงเสืริมูและพัฒนัาระบบเกษต่รพันัธุ์สัืญญา  
พ.ศ. 2560 โด้ยการรับฟังความูคิด้เห็นัต่่อพระราชีบัญญัติ่ฯ ผ่านัเว็บไซื้ต์่สืำานัักงานัปลัด้กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ และระบบ 
กลางทำางกฎหมูาย เพื�อรวบรวมูความูคิด้เห็นัและข้้อเสืนัอแนัะข้องผู้ทีำ�เกี�ยวข้้อง และนัำามูาใช้ีประกอบการประเมิูนัผลสัืมูฤทำธิุ์� 
ข้องพระราชีบัญญัติ่ฯ และอนุับัญญัติ่ทีำ�เกี�ยวข้้องในัปีงบประมูาณ พ.ศ. 2565
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     n การจััด้ทำำาทำะเบียนัผู้ประกอบธุุ์รกิจั และทำะเบียนัเกษต่รกรในัระบบเกษต่รพันัธุ์สัืญญา  
โด้ยรับแจ้ังการประกอบธุุ์รกิจั ตั่�งแต่่วันัทีำ� 27 พฤศจิักายนั 2560 ถุ้ง 29 พฤศจิักายนั 2564 และข้้�นัทำะเบียนัผู้ประกอบธุุ์รกิจั  
416 ราย แบ่งเป็นั ด้้านัพืชี 354 ราย ด้้านัปศุสัืต่ว์ 48 ราย และด้้านัการเพาะเลี�ยงสัืต่ว์นัำ�า 14 ราย รวมูทัำ�งกำาหนัด้หลักเกณฑ์์ 
และแนัวทำางการจััด้ทำำาฐานัข้้อมููลทำะเบียนัเกษต่รกร ในัระบบเกษต่รพันัธุ์สัืญญาต่่อไป

     n การกำากับดู้แลการทำำาสัืญญา โด้ยการจััด้เก็บสืำาเนัาเอกสืารสืำาหรับการชีี�ชีวนัและร่างสัืญญา 
จัากผู้ประกอบธุ์ุรกิจัทำางการเกษต่ร เพื�อใช้ีเป็นัหลักฐานัในัการต่รวจัสือบ และต่ิด้ต่ามูการทำำาสัืญญาในัระบบเกษต่รพันัธุ์สืัญญา  
76 ราย มีูสืำาเนัาเอกสืารสืำาหรับการชีี�ชีวนั 149 ฉบับ แบ่งเป็นัด้้านัการเพาะปลูก 101 ฉบับ ด้้านัปศุสัืต่ว์ 45 ฉบับ  
และด้้านัเพาะเลี�ยงสัืต่ว์นัำ�า 3 ฉบับ รวมูทัำ�งมีูการจััด้ทำำาร่างสัืญญาแนัะนัำาข้องสิืนัค้าเกษต่รประเภทำต่่าง ๆ เพื�อเต่รียมูนัำาเสืนัอ 
คณะกรรมูการสื่งเสืริมูและพัฒนัาระบบเกษต่รพันัธุ์สืัญญาพิจัารณาให้ความูเห็นัชีอบและสื่งเสืริมูให้ผู้ประกอบธุ์ุรกิจัและเกษต่รกร 
นัำาไปใช้ีต่่อไป นัอกจัากนีั� ได้้ร่วมูกับหน่ัวยงานั ทีำ�เกี�ยวข้้องในัการลงพื�นัทีำ�ติ่ด้ต่ามูการทำำาสัืญญาในัระบบเกษต่รพันัธุ์สัืญญา  
เพื�อรับฟังปัญหาและข้้อเสืนัอแนัะ จัากเกษต่รกรในัพื�นัทีำ�โด้ยต่รง

     n การไกล่เกลี�ยข้้อพิพาทำ ร่วมูชีี�แจังหลักเกณฑ์์และวิธุ์ีการในัการไกล่เกลี�ยข้้อพิพาทำในัระบบ 
เกษต่รพันัธุ์สืัญญาให้แก่เกษต่รกรทีำ�ได้้รับความูเด้ือด้ร้อนัจัากสืัญญาการซื้ื�อข้ายฟักข้้าว และสัืญญาการเลี�ยงจัระเข้้ในัระบบ 
เกษต่รพันัธุ์สัืญญา ในัพื�นัทีำ� 18 จัังหวัด้ รวมู 41 ราย โด้ยผู้ประกอบธุุ์รกิจัทำางการเกษต่รและเกษต่รกรสืามูารถุต่กลงกันัได้้ 29 กรณี  
และจัำาหน่ัายข้้อพิพาทำ 12 กรณี ซ้ื้�งคู่สัืญญามีูสิืทำธิุ์นัำาคดี้ไปสู่ืการพิจัารณาข้องอนุัญาโต่ตุ่ลาการหรือนัำาคดี้ไปสู่ืศาลได้้ต่่อไป

     n การพัฒนัาระบบเกษต่รพันัธุ์สืัญญา โด้ยบูรณาการความูร่วมูมูือข้องหนั่วยงานัในัสืังกัด้ 
กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ ในัการข้ับเคลื�อนัการด้ำาเนิันังานัต่ามูพระราชีบัญญัติ่ฯ เพื�อกำาหนัด้กรอบแนัวทำางในัการปฏิิบัติ่งานั 
ในัการให้ความูรู้และพัฒนัาศักยภาพเกษต่รกร รวมูทัำ�งเฝ้้าระวังพฤติ่กรรมูทีำ�ฝ่้าฝ้้นักฎหมูายหรือเข้้าข้่ายหลอกลวงเกษต่รกร 
ในัรูปแบบข้องเกษต่รพันัธุ์สัืญญา ต่ลอด้จันัจััด้ทำำาฐานัข้้อมููลเกษต่รกรในัระบบเกษต่รพันัธุ์สัืญญา

   6.5) ส่นับส่น์นงานวิจัยและพัื่ฒนา

    (1) งานวิจัยท่ำ�ตอบส่นองต่อส่ถานกัารณ์�เร่งด่วนของป้ระเทำศ ประกอบด้้วย

     n ก า ร พั ฒ นั า ผ ลิ ต่ ภั ณ ฑ์์ 
สืเปรย์พ่นัปากผสืมูสืารสืกัด้ฟ้าทำะลายโจัรป้องกันัการติ่ด้เชืี�อ 
ไวรัสืกรอบงานัวิ จััยการพัฒนัาศักยภาพสืมูุนัไพรไทำย 
ในัการรักษาและป้องกันัโรคอุบัติ่ใหมู่จัากเชืี�อไวรัสืโคโรนัา 
สืายพันัธ์ุุ์ใหมู่ 2019 (COVID-19) เพื�อต่รวจัสือบความูเป็นัพิษ 
เบื�องต้่นัข้องสืารสืกัด้ฟ้าทำะลายโจัรทีำ�มีูต่่อเซื้ลล์ไฟโบรบล๊าสื 
จัากช่ีองปาก (gingival fibroblast) และ ศ้กษายืนัยันั 
ความูเข้้มูข้้นัข้องสืารสืกัด้ฟ้าทำะลายโจัรทีำ�เหมูาะสืมูต่่อ 
การยับยั�งเชืี�อไวรัสื กลุ่มู Influenza virus, Herpes simplex  
virus (HSV) พร้อมูทัำ�งพัฒนัาผลิต่ภัณฑ์์พ่นัปาก ผสืมูสืารสืกัด้ 
ฟ้าทำะลายโจัรป้องกันัการติ่ด้เชืี�อไวรัสื และทำด้สือบประสิืทำธิุ์ภาพ 
ข้องผลิต่ภัณฑ์์ต่่อการยับยั�งเชืี�อไวรัสืในัระดั้บหลอด้ทำด้ลอง

     n การพัฒนัาและทำด้สือบประสืิทำธิุ์ภาพ 
ข้องวัคซีื้นัต้่นัแบบต่่อโรคลัมูปีสืกินั สืำาหรับการระบาด้ฉุกเฉินัในัประเทำศไทำย  
เพื�อพัฒนัาและผลิต่วัคซีื้นัต้่นัแบบต่่อโรคไวรัสืลัมูปีสืกินั และทำด้สือบ 
ประสิืทำธิุ์ภาพข้องวัคซีื้นัต้่นัแบบในัการควบคุมูป้องกันัโรค

    (2) ศ้กัษาวิจัยเพ่ื่�อจัดกัารสิ่นค้้าเกัษตรเพิื่�ม 
ป้ระสิ่ทำธิุ์ภาพื่กัารผิลิตและยกัระดับม้ลค่้าสิ่นค้้าเกัษตร 7 เรื�อง อาทิำ  
ศ้กษาแนัวทำางการพัฒนัาเกษต่รอัต่ลักษณ์พื�นัถิุ�นัอย่างยั�งยืนั ศ้กษาความูคุ้มูค่า 
การปลูกพืชีในัโรงเรือนัด้้วยเทำคโนัโลยีอัจัฉริยะ ศ้กษาการบริหารจััด้การ 
อ้อยไฟไหมูทั้ำ�งระบบ และศ้กษาศักยภาพการแปรรปูใบสืบัปะรด้เปน็ัผลิต่ภัณฑ์์
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    (3) บริหารจัดกัารทำรัพื่ยากัรกัารเกัษตรและสิ่�งแวดล้อมอย่างส่มด์ลและยั�งย่น โด้ยศ้กษา 
การวิเคราะห์พฤติ่กรรมูการตั่ด้สิืนัใจัปลูกพืชีภายใต้่การเปลี�ยนัแปลงสืภาพภูมิูอากาศข้องเกษต่รกร และศ้กษาแนัวทำางการลด้ 
ความูเหลื�อมูลำ�าทำางด้้านัรายได้้ข้องครัวเรือนัในัภาคเกษต่รทีำ�มีูรายได้้ต่ำ�ากว่าเส้ืนัความูยากจันั

    (4) พัื่ฒนาพ่ื่�นท่ำ�เพ่ื่�อรองรับกัารวิจัยและถ่ายทำอดเทำค้โนโลย่และนวัตกัรรมกัารผิลิตกััญชา ด้้วยการ 
ก่อสืร้างอาคารวิจััยกัญชีาและจััด้เต่รียมูสืถุานัทีำ�การเก็บรักษา การควบคุมูการใช้ี และการปลูกกัญชีา สืำาหรับใช้ีในัการวิจััย 
และปลูกกัญชีาให้เป็นัไปต่ามูมูาต่รฐานั ในัจัังหวัด้เชีียงราย พร้อมูทัำ�งพัฒนัาพันัธ์ุุ์กัญชีง 4 พันัธ์ุุ์ คือ RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4  
สืำาหรับการปลูกเพื�อผลิต่เส้ืนัใย โด้ยทุำกพันัธ์ุุ์มีูปริมูาณสืารเสืพติ่ด้ (THC) ต่ำ�ากว่าทีำ�กฎหมูายกำาหนัด้ คือ 0.3% มีูเปอร์เซ็ื้นัต์่เส้ืนัใย  
12-14.7% และมีูปริมูาณสืารทีำ�เป็นัประโยชีน์ั (CBD) 0.8-1.2% ซ้ื้�งในัปี 2564 มีูการจัำาหน่ัายเมูล็ด้กัญชีง (Hemp) 2 พันัธ์ุุ์ คือ  
RPF1 และ RPF3 ประมูาณ 5,600 กิโลกรัมู ประกอบด้้วยเมูล็ด้พันัธ์ุุ์รับรองสืำาหรับปลูกและเมูล็ด้สืำาหรับบริโภค ราคาจัำาหน่ัาย 
อยู่ระหว่าง 250 - 750 บาทำ/กก. โด้ยมีูเป้าหมูายจัำาหน่ัายให้แก่เกษต่รกรในัพื�นัทีำ� ส่ืงเสืริมูข้องมููลนิัธิุ์โครงการหลวง หน่ัวยงานั 
ข้องรัฐหรือ ภาคเอกชีนัทีำ�ด้ำาเนิันัโครงการวิจััยร่วมูกับ สืถุาบันัวิจััยและพัฒนัาพื�นัทีำ�สูืง (องค์การมูหาชีนั) หนั่วยงานัข้องรัฐ นิัติ่บุคคล  
และบุคคลทัำ�วไป ทัำ�งนีั� เพื�อเป็นัการสื่งเสืริมูและสืนัับสืนุันัการวิจััยและพัฒนัากัญชีงเป็นัพืชีเศรษฐกิจัใหมู่ข้องประเทำศหลังจัาก 
ทีำ�กฎหมูายได้้อนุัญาต่ให้ประชีาชีนัทัำ�วไปสืามูารถุข้ออนุัญาต่ผลิต่ นัำาเข้้า ส่ืงออก จัำาหน่ัายหรือมีูไว้ในัครอบครองกัญชีงได้้

    (5) กัารพัื่ฒนาบ์ค้ลากัรทำางด้าน 
กัารวิจัยกัารเกัษตร “หลักสูืต่ร วิทำยาการเกษต่ร ระดั้บสูืง  
(วกสื.)” “Agriculture and Cooperatives Executive  
Program (ACE)”หลักสูืต่รเพื�อขั้บเคลื�อนัภาคการเกษต่รไทำย  
ให้เป็นัผู้นัำาในัระดั้บนัานัาชีาติ่ด้้วยวิทำยาการเกษต่รเทำคโนัโลยี 
และนัวัต่กรรมูสืมัูยใหมู่ ภายใต้่หลักการต่ลาด้นัำาการผลิต่  
และเศรษฐกิจัพอเพียง เพื�อความูสืมูดุ้ล มัู�นัคงและยั�งยืนั  
โด้ยมีูเป้าหมูายในัการพัฒนัาศักยภาพและสืร้างผู้นัำาระดั้บสูืง 
ให้มีูความูรู้ ความูสืามูารถุด้้านัการพัฒนัาการเกษต่ร รวมูทัำ�ง
ก่อให้เกิด้การแลกเปลี�ยนัองค์ความูรู้ วิสัืยทัำศนั์และประสืบการณ์  
ระหว่างผู้นัำาทัำ�งภาครัฐ เอกชีนัและภาคประชีาชีนั ในัรูปแบบ  
“ประชีารัฐ” มุู่งสู่ืการเกษต่รวิถีุใหมู่

    (6) กัารต่อยอดงานวิจัยนำามาส่้่กัารใช้ป้ระโยชน� ได้้แก่

     n เผยแพร่เชิีงสืาธุ์ารณะเพื�อนัำาไปใช้ีประโยชีน์ัในัการสืร้างมููลค่า โด้ยพิจัารณาคัด้เลือก 
องค์ความูรู้/เทำคโนัโลยี/นัวัต่กรรมู ทีำ�พร้อมูเผยแพร่เชิีงสืาธุ์ารณะเพื�อนัำาไปใช้ีประโยชีน์ัในัการสืร้างมููลค่า ลด้ต้่นัทุำนัการผลิต่  
หรือแก้ไข้ปัญหาทำางการเกษต่รเรียบร้อยแล้ว 18 เรื�อง อาทิำ เทำคโนัโลยีการเพิ�มูผลผลิต่และคุณภาพมูะข้ามูป้อมู ระบบการปลูก 
พืชีหลังการเก็บเกี�ยวข้้าว จั.ข้อนัแก่นัและหนัองบัวลำาภู เทำคโนัโลยีการเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพการผลิต่ถัุ�วลิสืงทีำ�เหมูาะสืมูกับพื�นัทีำ� 
ภาคต่ะวันัออกเฉียงเหนืัอต่อนัล่าง พัฒนัาเทำคโนัโลยีแบบมีูส่ืวนัร่วมูเกษต่รกรในัการผลิต่ลองกองคุณภาพเพิ�มูการส่ืงออก จั.จัันัทำบุรี  
รวมูทัำ�งอบรมูให้ความูรู้ด้้านัเทำคโนัโลยีแก่เกษต่รกร 1,691 ราย ในั 8 เทำคโนัโลยี อาทิำ การเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพการผลิต่พืชีสืมุูนัไพร 
แบบครบวงจัร พื�นัทีำ� ต่.แมู่มูอก อ.เถิุนั จั.ลำาปาง การจััด้ทำำาชุีมูชีนัต้่นัแบบวิชีาการเกษต่ร : นัวัต่กรรมูการผลิต่พืชีปลอด้ภัยในัพื�นัทีำ�  
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ต่.หนัองโก จั.ข้อนัแก่นั ต่.ฆ้องชัียพัฒนัา จั.กาฬสิืนัธ์ุุ์ และ ต่.นัำ�ากำ�า จั.นัครพนัมู การจััด้ทำำา DOA Smart Community  
ชุีมูชีนันัวัต่กรรมูวิชีาการเกษต่รพืชีผสืมูผสืานั จั.พัทำลุง จั.สืงข้ลา

     n การวิจััยพัฒนัาต่่อยอด้ในัเชิีงธุุ์รกิจั เช่ีนั การพัฒนัาผลิต่ภัณฑ์์อาหารเสืริมูสืุข้ภาพนัำ�ามัูนังาขี้�มู่อนั  
ชีนิัด้บรรจุัแคปซูื้ลนิั�มู นัำามูาสู่ืการวิจััยและผลิต่โด้ยบริษัทำ เจัอาร์ แลบโบราทำอรี� จัำากัด้ ทัำ�งนีั�ค่าเปิด้เผยเทำคโนัโลยี 200,000 บาทำ  
(5 ปี) โด้ยลงนัามูสัืญญาเมืู�อ 1 กุมูภาพันัธ์ุ์ 2564 เพื�อผลิต่ภัณฑ์์อาหารเสืริมูสุืข้ภาพนัำ�ามัูนังาขี้�มู่อนั การวิจััยการจััด้ทำำามูาต่รฐานั 
ผงบุกและการนัำาไปใช้ีในัการเพิ�มูมููลค่าผลิต่ภัณฑ์์อาหารและสืมุูนัไพร นัำามูาสู่ืการวิจััยและผลิต่โด้ย ห้างหุ้นัส่ืวนัจัำากัด้บุกไทำย  
ทัำ�งนีั�ค่าเปิด้เผยเทำคโนัโลยี 120,000 บาทำ (6 ปี) ลงนัามูสืัญญาเมืู�อ 1 มีูนัาคมู 2564 เพื�อผลิต่ผลิต่ภัณฑ์์แปรรูปจัากบุก  
เช่ีนั เส้ืนับุก เยลลี�บุก เป็นัต้่นั

	 2.2	 ปร์ะเด็้น	:	การ์ท่อังเที�ยุว

  ส่ืงเสืริมูและพัฒนัาแหล่งท่ำองเทีำ�ยววิถีุเกษต่ร 
หรือแหล่งท่ำองเทีำ�ยวเชิีงเกษต่รให้มีูศักยภาพในัการรองรับ 
นัักท่ำองเทีำ�ยว สืามูารถุสืร้างงานัสืร้างรายได้้ให้กับเกษต่รกร 
และชุีมูชีนั และยกระดั้บแหล่งท่ำองเทีำ�ยววิถีุเกษต่รหรือ 
แหล่งท่ำองเทีำ�ยวเชิีงเกษต่รให้ได้้มูาต่รฐานัเป็นัทีำ�ยอมูรับ 
ในัต่ลาด้การท่ำองเทีำ�ยว โด้ยมีูกลุ่มูเป้าหมูายเป็นัวิสืาหกิจัชุีมูชีนั 
/เกษต่รกรหรือกลุ่มูเกษต่รกรทีำ�ประกอบการด้้านัทำ่องเทีำ�ยว 
เชิีงเกษต่ร ในัพื�นัทีำ� 77 จัังหวัด้ ด้้วยการ

	 	 1)	 พ่ื้ฒนาบุคลากร์	 ด้้านัการส่ืงเสืริมูการท่ำองเทีำ�ยวเชิีงเกษต่ร 149 คนั ให้มีูความูรู้ความูเข้้าใจัด้้านัการบริหารจััด้การ 
แหล่งท่ำองเทีำ�ยวเชิีงเกษต่ร สืามูารถุนัำาองค์ความูรู้ทีำ�ได้้รับไปถุ่ายทำอด้สู่ืชุีมูชีนัในัการสื่งเสืริมูและพัฒนัาการทำ่องเทีำ�ยวเชิีงเกษต่ร 
ได้้อย่างยั�งยืนั

	 	 2)	 สน่บสนุนการ์ด้ำาเนินงานตามแผนพ่ื้ฒนาแหล่งท่อังเที�ยุวเชิีงเกษตร์	77 แหล่ง ให้มีูจุัด้เรียนัรู้ และภูมิูทัำศนั์ 
ทีำ�สืวยงามูเพื�อรองรับนัักท่ำองเทีำ�ยวได้้อย่างเหมูาะสืมู

	 	 3)	 ยุกร์ะด่้บแหล่งท่อังเที�ยุวเชิีงเกษตร์ให้ได้้มาตร์ฐาน	77 จัังหวัด้ โด้ยการให้คำาแนัะนัำาเบื�องต้่นัในัด้้านัมูาต่รฐานั 
ท่ำองเทีำ�ยวเชิีงเกษต่ร และจััด้ทำำาข้้อมููลแหล่งท่ำองเทีำ�ยวเชิีงเกษต่รทีำ�มีูศักยภาพ เพื�อเต่รียมูความูพร้อมูให้แหล่งท่ำองเทีำ�ยวเชิีงเกษต่ร 
มีูความูปลอด้ภัยและได้้มูาต่รฐานั

	 	 4)	 ปร์ะเมินความพื้ร้์อัมและเช้ี�อัมโยุงเส้นทาง	 (Route	 trip)	 การ์ท่อังเที�ยุวเชิีงเกษตร์	 จััด้ทำำาข้้อมููลเส้ืนัทำาง 
เชืี�อมูโยงแหล่งท่ำองเทีำ�ยวเชิีงเกษต่รทีำ�มีูศักยภาพ พร้อมูให้บริการและต้่อนัรับนัักท่ำองเทีำ�ยว เชืี�อมูโยงไปยังแหล่งท่ำองเทีำ�ยวอื�นั  
จัำานัวนั 6 เส้ืนัทำาง
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	 	 5)	 พ่ื้ฒนาข้่อัมูลแหล่งท่อังเที�ยุวเชิีงเกษตร์	จััด้ทำำาฐานัข้้อมููลแหล่งท่ำองเทีำ�ยวเชิีงเกษต่ร เพื�อศ้กษา วิเคราะห์ข้้อมููล
เพื�อนัำามูาใช้ีประโยชีน์ัในัด้้านัการพัฒนัาแหล่งท่ำองเทีำ�ยวเชิีงเกษต่ร ต่ลอด้จันัเป็นัแหล่งข้้อมููลให้กับหน่ัวยงานัทีำ�เกี�ยวข้้อง รวมูถุ้งเผย
แพร่แหล่งท่ำองเทีำ�ยวเชิีงเกษต่รผ่านัช่ีองทำาง Social Media

	 	 6)	 จ่ัด้การ์ปร์ะกวด้แหล่งท่อังเที�ยุวเชิีงเกษตร์เพ้ื้�อัการ์ปร์ะชีาส่มพ่ื้นธ์	 โด้ยให้จัังหวัด้คัด้เลือกวิสืาหกิจัชุีมูชีนั 
ทีำ�ด้ำาเนิันักิจักรรมูทำ่องเทีำ�ยวเชิีงเกษต่รและมูีศักยภาพ ส่ืงคลิปวีดิ้โอเข้้าประกวด้ภายใต้่หัวข้้อ “เทีำ�ยวเกษต่รวิถีุใหมู่ ใส่ืใจัสิื�งแวด้ล้อมู”  
ผลการประกวด้รางวัลชีนัะเลิศอับด้ับ 1 ได้้แก่ วิสืาหกิจัชุีมูชีนักลุ่มูทำ่องเทีำ�ยวเชิีงเกษต่รอำาเภอวังนัำ�าเขี้ยว ต่ำาบลวังหมูี  
อำาเภอวังนัำ�าเขี้ยว จัังหวัด้นัครราชีสีืมูา รางวัลรองชีนัะเลิศอันัดั้บ 1 ได้้แก่ วิสืาหกิจัชุีมูชีนัเรือนัจัำาด้อนักุล&Restaurant  
ต่ำาบลโมูคลานั อำาเภอท่ำาศาลา จัังหวัด้นัครศรีธุ์รรมูราชี รางวัลรองชีนัะเลิศอันัดั้บ 2 ได้้แก่ วิสืาหกิจัชุีมูชีนักลุ่มูอาชีีพเกลือทำะเล 
กังหันัทำอง ต่ำาบลบางแก้ว อำาเภอบ้านัแหลมู จัังหวัด้เพชีรบุรี และ รางวัล Popular vote ได้้แก่ วิสืาหกิจัชุีมูชีนัเกษต่รอินัทำรีย์ 
เพชีรจิันัด้า ต่ำาบลนัาบอนั อำาเภอคำามู่วง จัังหวัด้กาฬสิืนัธ์ุุ์

	 2.3	 ปร์ะเด็้น	:	โคร์งสร้์างพ้ื้�นฐานร์ะบบโลจิัสติกส์และดิ้จิัท่ล

  การพัฒนัาโครงสืร้างพื�นัฐานัเพื�อรองรับและสืนัับสืนัุนัการสืร้างความูสืามูารถุในัการแข่้งขั้นัข้องประเทำศ  
และลด้ต้่นัทุำนัการบริหารจััด้การโลจิัสืติ่กส์ื เช่ีนั ต้่นัทุำนัการข้นัส่ืงสิืนัค้า หรือ ต้่นัทุำนัการเก็บรักษาสิืนัค้าคงคลัง โด้ยภาคเกษต่ร 
มีูส่ืวนัในัการสืนัับสืนัุนัด้้านัการพัฒนัาระบบการให้บริการเชืี�อมูโยงทำางอิเล็กทำรอนิักส์ื หน่ัวยงานัสืามูารถุให้บริการเชืี�อมูโยงข้้อมููล 
กับผู้ประกอบการผ่านัระบบ National Single Windows (NSW) ในัรูปแบบ B2G การลด้ขั้�นัต่อนัการข้อใบอนุัญาต่ ด้้านัพืชี  
ประมูง ปศุสัืต่ว์ ให้รวด้เร็วข้้�นั และให้เงินัอุด้หนุันัสืหกรณ์ในัการจััด้หารถุบรรทุำกห้องเย็นั 4 แห่ง รวมูทัำ�งศ้กษาแนัวทำางการรวบรวมู 
และกระจัายสิืนัค้าเกษต่รข้องสืถุาบันัเกษต่รกรด้้วยห่วงโซ่ื้ความูเย็นัในัพื�นัทีำ�ระเบียงเศรษฐกิจัภาคใต้่อย่างยั�งยืนั

	 2.4	 ปร์ะเด็้น	:	ผู้ปร์ะกอับการ์และวิสาหกิจัข่นาด้กลางและข่นาด้ยุ่อัมยุุคใหม่

  เพื�อสืร้างและพัฒนัาผู้ประกอบการไทำยให้เป็นั “ผู้ประกอบการยุคใหมู่” ทีำ�ก้าวทัำนัและใช้ีประโยชีนั์จัากเทำคโนัโลยี 
และนัวัต่กรรมูในัการขั้บเคลื�อนัธุุ์รกิจั มีูทัำกษะความูรู้ในัการประกอบธุุ์รกิจั จิัต่วิญญาณความูเป็นัผู้ประกอบการ การพัฒนัา 
ระบบนิัเวศทีำ�เอื�ออำานัวย การปรับปรุงกฎหมูายและกฎระเบียบทีำ�เกี�ยวข้้องกับการเริ�มูต้่นัธุุ์รกิจั รวมูทัำ�งการสืนัับสืนุันัด้้านัแหล่งทุำนั 
และช่ีองทำางต่ลาด้ให้กับผู้ประกอบการ โด้ยในัปี 2564 ส่ืงเสืริมูการอบรมูเกษต่รกรด้้านัการบริหารจััด้การการพัฒนัากระบวนัการ 
ผลิต่และผลิต่ภัณฑ์์ การพัฒนัาคุณภาพและมูาต่รฐานัสิืนัค้าเกษต่รแปรรูป การต่ลาด้ยุคใหมู่ 154 แห่ง สือนัแนัะการจััด้ทำำาบัญชีี 
แก่วิสืาหกิจัชุีมูชีนั 390 แห่ง สือนัแนัะการจััด้ทำำาบัญชีี วางรูปแบบบัญชีี และวางระบบควบคุมูภายในั เพื�อยกระด้ับศักยภาพ 
เกษต่รกรรุ่นัใหมู่และผู้ประกอบการ รวมู 1,500 แห่ง
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3. ยุุทธศาสตร์์ด้้านการ์สร้์างโอักาส 
และความเสมอัภัาคทางส่งคม

 ด้ำาเนิันัภารกิจัทีำ�เกี�ยวข้้องกับแผนัแมู่บทำภายใต้่ยุทำธุ์ศาสืต่ร์ด้้านัการสืร้างโอกาสืและความูเสืมูอภาคทำางสัืงคมู รวมู 2 ประเด็้นั  
ประกอบด้้วย

	 3.1	 ปร์ะเด็้น	:	พื้ล่งทางส่งคม

  เพื�อพัฒนัาและเสืริมูสืร้างพลังทำางสัืงคมู เปิด้โอกาสืให้เกิด้กระบวนัการรวมูตั่วข้องประชีากรภาคการเกษต่ร 
กลุ่มูต่่าง ๆ รวมูถุ้งภาคีเครือข่้าย ในัการร่วมูคิด้ ร่วมูทำำา และร่วมูเป็นัพลังสืำาคัญในัการจััด้การกับปัญหาความูเหลื�อมูลำ�าทำางเศรษฐกิจั 
และสัืงคมูประชีาสัืงคมู โด้ยดั้ชีนีัชีี�วัด้ทุำนัทำางสัืงคมูในัด้้านัจัำานัวนัองค์กรชุีมูชีนั พบว่าในัปี 2562 มีูจัำานัวนั 265.79 ต่่อประชีากร 
แสืนัคนั เพิ�มูข้้�นัร้อยละ 3.93 จัาก ปี 2561 ครัวเรือนัชีนับทำเกือบทัำ�งหมูด้มีูส่ืวนัร่วมูทำำากิจักรรมูสืาธุ์ารณะเพื�อประโยชีน์ัข้องชุีมูชีนั  
หรือท้ำองถิุ�นั ร้อยละ 99.63 และด้้านัสืภาองค์กรชุีมูชีนั ในัปี 2563 มีูจัำานัวนั 7,794 แห่ง คิด้เป็นัร้อยละ 99.60 ข้องจัำานัวนั 
ต่ำาบล/เทำศบาล/เข้ต่ทัำ�วประเทำศ ในัปี 2564 กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ ด้ำาเนิันัการ ดั้งนีั�

	 	 1)	 ส่งเสริ์มกร์ะบวนการ์เรี์ยุนรู้์และถ่ายุทอัด้เผยุแพื้ร่์โคร์งการ์อ่ันเน้�อังมาจัากพื้ร์ะร์าชีด้ำาริ์	 แก่เกษต่รกร  
155,847 ราย อาทิำ ส่ืงเสืริมูและพัฒนัาอาชีีพด้้านัพืชี 52,977 ราย ด้้านัข้้าว 40,063 ราย ด้้านัปศุสัืต่ว์ 13,564 ราย โรงเรียนั 
ทีำ�ได้้รับบริการภายใต้่โครงการอันัเนืั�องมูาจัากพระราชีด้ำาริ 364 โรงเรียนั ด้้านัประมูง 8,264 ราย ผลิต่สัืต่ว์นัำ�าปล่อย 
ในัแหล่งนัำ�าธุ์รรมูชีาต่ิ 155 ล้านัต่ัว ถุ่ายทำอด้ความูรู้และเทำคโนัโลยี จััด้ทำำาประมูงโรงเรียนั 795 แห่ง ปรับปรุงบำารุงด้ินั 
ด้้วยปัจัจััยการผลิต่ 101,414 ไร่ ก่อสืร้างแหล่งนัำ�าสืนัับสืนุันัโครงการอันัเนืั�องมูาจัากพระราชีด้ำาริ 114 แห่ง ผลสืำาเร็จัร้อยละ 72  
สืนัับสืนุันัเกษต่รกรให้ประกอบอาชีีพด้้านัหมู่อนัไหมู 165 แห่ง ส่ืงเสืริมูอาชีีพด้้านัการปลูกหมู่อนัเลี�ยงไหมูให้แก่เด็้กและเยาวชีนั 
ในัโรงเรียนั และทำายาทำเกษต่รกรในัชุีมูชีนั 69 โรงเรียนั ให้บริการทำางวิชีาการด้้านัพืชีให้แก่เกษต่รกร 10,756 ราย จััด้ทำำา 
แปลงเรียนัรู้/แปลงต่้นัแบบ 6,306 ไร่ ส่ืงเสืริมูและพัฒนัาการด้ำาเนัินังานัสืหกรณ์และกลุ่มูเกษต่รกร 464 แห่ง โรงเรียนั/ 
กลุ่มูอาชีีพ/กลุ่มูชีาวบ้านั 646 แห่ง ส่ืงเสืริมูศิลปะหัต่ถุกรรมู 1,041 ราย และสือนัแนัะการจััด้ทำำาบัญชีี 7,888 ราย
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   ต่ลอด้จันัสืืบสืานั รักษา ต่่อยอด้ศาสืต่ร์ 
พระราชีา ให้ผู้เรียนัรู้และผู้เข้้ารับบริการทีำ�อุทำยานัหลวง 
ราชีพฤกษ์ 688,242 ราย รวบรวมูพรรณไมู้เพื�อจััด้แสืด้ง 
ในัพื�นัทีำ�อุทำยานัหลวงราชีพฤกษ์ 17,541 รายการ และผ่านั 
การจััด้นิัทำรรศการต่่าง ๆ ณ พิพิธุ์ภัณฑ์์เฉลิมูพระเกียรต่ิฯ  
อาทิำ การจััด้มูหกรรมูเฉลิมูพระเกียรติ่ฯ การจััด้นิัทำรรศการ 
หมุูนัเวียนัในังานั “ธุ์ สืถิุต่ในัด้วงใจั...นิัรันัด้ร์” นิัทำรรศการสืร้าง 
ต้่นัแบบฐานัการเรียนัรู้นัอกอาคาร 12 งานั จััด้ทำำาโครงการ 
โคก หนัอง นัา เพื�อเป็นัแหล่งเรียนัเรียนัรู้เกี�ยวกับเกษต่ร 
ทำฤษฎีใหมู่ ต่ามูแนัวทำางเศรษฐกิจัพอเพียง และนิัทำรรศการ 
เกี�ยวกับป่า 3 อย่าง ประโยชีน์ั 4 อย่าง

	 	 2)	 พ่ื้ฒนาพ้ื้�นที�โคร์งการ์หลวง	 ด้้วยการถุ่ายทำอด้ 
ความูรู้แก่เกษต่รกร รวมู 90,410 ราย ประกอบด้้วย ถุ่ายทำอด้ 
เทำคโนัโลยีด้้านัการผลิต่พืชีแก่เกษต่รกร 2,200 ราย ถุ่ายทำอด้ความูรู้ 
ด้้านัการประมูงแก่ชุีมูชีนั 14 แห่ง 207 ราย ปล่อยพันัธ์ุุ์สัืต่ว์นัำ�า  
42 แหล่งนัำ�า ผลิต่สัืต่ว์นัำ�าและปล่อยฟ้�นัฟูแหล่งนัำ�า 1.95 ล้านัตั่ว  
ส่ืงเสืริมูเกษต่รกรให้มีูการเลี�ยงสัืต่ว์ 860 ราย ถุ่ายทำอด้ความูรู้ 
การผลิต่ข้้าวให้เกษต่รกรและราษฎรชีาวเข้า 300 ราย ถุ่ายทำอด้ 
องค์ความูรู้ต่ามูแนัวทำางโครงการหลวง 86,843 ราย จััด้ระบบ 
อนุัรักษ์ดิ้นัและนัำ�า พร้อมูปรับปรุงบำารุงดิ้นั 9,900 ไร่ สืหกรณ์ 
และกลุ่มูเกษต่รกรได้้รับการสื่งเสืริมูและพัฒนัาความูเข้้มูแข็้งต่ามู 
ศักยภาพ 59 แห่ง ส่ืงเสืริมูและพัฒนัาความูรู้ด้้านัการสืหกรณ์ 40 แห่ง

	 	 3)	 บริ์การ์คลินิกเกษตร์เคล้�อันที�	 ถุ่ายทำอด้ความูรู้ 
และบริการด้้านัการประมูงแก่เกษต่รกร ประชีาชีนั ครู นัักเรียนั 
และเยาวชีนั 152 ครั�ง 7,114 ราย ฝึ้กอบรมูเยาวชีนันัักเพาะเลี�ยง 
สัืต่ว์นัำ�า 738 ราย สืนัับสืนุันัพันัธ์ุุ์ สัืต่ว์นัำ�า 2.18 ล้านัตั่ว เกษต่รกร 
ได้้รับการถุ่ายทำอด้ความูรู้ด้้านัปศุสัืต่ว์ 19,564 ราย บริการ 
วิเคราะห์ดิ้นั-นัำ�า-พืชี 71,428 ตั่วอย่าง ส่ืงเสืริมูและสืนัับสืนุันัการ
ใช้ีสืารอินัทำรีย์ 480,000 ราย และให้ความูรู้ด้้านัการสืหกรณ์ 174 
ครั�ง มีูเกษต่รกรและผู้สืนัใจัเข้้าร่วมูกิจักรรมู 16,348 ราย
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	 	 4)	 พ่ื้ฒนาอัาชีีพื้และส่งเสริ์มความเข้่มแข็่งข่อังชุีมชีนปร์ะมง	 ส่ืงเสืริมูให้ชีาวประมูงมีูส่ืวนัร่วมูในัการฟ้�นัฟู 
ทำรัพยากรสัืต่ว์นัำ�าในัเข้ต่พื�นัทีำ�แหล่งนัำ�าจืัด้และชีายฝั้�งทำะเล 36 ชุีมูชีนั อบรมูยุวประมูง 9 ครั�ง 313 ราย พร้อมูพัฒนัาอาชีีพ 
และเสืริมูสืร้างความูเข้้มูแข็้งชุีมูชีนัประมูง 250 ชุีมูชีนั

	 	 5)	 เสริ์มสร้์างการ์จ่ัด้ทำาบ่ญชีีคร่์วเร้์อันเพ้ื้�อัการ์จ่ัด้การ์เศร์ษฐกิจัร์ะด่้บคร่์วเร้์อัน	 ด้้วยการอบรมูสือนัแนัะ 
การจััด้ทำำาบัญชีีครัวเรือนัแก่เกษต่รกร 63,800 ราย

	 	 6)	 ช่ีวยุเหล้อัด้้านหนี�สินสมาชิีกสหกร์ณ์์/กลุ่มเกษตร์กร์	 ด้้วยการลด้ภาระด้อกเบี�ยในัอัต่ราร้อยละ 3 ต่่อปี  
ระยะเวลา 1 ปี ให้สืมูาชีิกสืหกรณ์/กลุ่มูเกษต่รกรทีำ�ประกอบอาชีีพการเกษต่รทีำ�มีูต้่นัเงินักู้ รายละไมู่เกินั 300,000 บาทำ  
ได้้มีูโอกาสืนัำาเงินัส่ืวนัทีำ�ได้้รับการชี่วยเหลือไปฟ้�นัฟูประกอบอาชีีพ ลด้ต่้นัทุำนัในัการประกอบอาชีีพ ต่ลอด้จันัมูีเงินัทุำนัไว้ใช้ีจ่ัาย 
ในัครัวเรือนั 1,057 แห่ง เกษต่รกร 362,883 ราย

	 3.2	 ปร์ะเด็้น	:	เศร์ษฐกิจัฐานร์าก

  มุู่งเน้ันัปรับโครงสืร้างเศรษฐกิจัฐานัรากและเสืริมูสืร้างเศรษฐกิจัฐานัรากให้มีูความูเข้้มูแข็้ง สืามูารถุพ้�งพาต่นัเอง  
ช่ีวยเหลือเอื�อเฟ้�อซ้ื้�งกันัและกันั มีูคุณธุ์รรมู มีูการไหลเวียนัข้องระบบเศรษฐกิจัระหว่างกันัเป็นัระบบ และเป็นัระบบเศรษฐกิจั 
ทีำ�เอื�อให้เกิด้การพัฒนัาด้้านัอื�นั ๆ ในัพื�นัทีำ� เกิด้การสืร้างอาชีีพและการกระจัายรายได้้ สืามูารถุลด้ปัญหาความูเหลื�อมูลำ�า 
และไมู่เสืมูอภาคจัากระด้ับชุีมูชีนั เพื�อให้รายได้้ข้องประชีากรกลุ่มูรายได้้น้ัอยเพิ�มูข้้�นัอย่างกระจัายและอย่างต่่อเนืั�อง  
กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์มีูส่ืวนัร่วมูสืนัับสืนุันัการด้ำาเนิันังานั ดั้งนีั�

	 	 1)	 การ์พ่ื้ฒนาศ่กยุภัาพื้ปร์ะชีาชีนกลุ่มเป้าหมายุ เพื�อช่ีวยขั้บเคลื�อนัการพัฒนัาทัำ�งในัด้้านัข้องการกระจัายรายได้้ 
สู่ืชุีมูชีนัและสืร้างความูสัืมูพันัธ์ุ์ทำางสัืงคมูระหว่างผู้คนัในัพื�นัทีำ� ให้มีูความูเข้้มูแข็้งมูากข้้�นัด้้วยการ

   1.1) จัดท่ำ�ดินให้แก่ัเกัษตรกัรในเขตป้ฏิิร้ป้ท่ำ�ดิน 40,401 ราย ปรับปรุงแผนัทีำ�แปลงทีำ�ดิ้นั 255,297 ไร่่  
ต่รวจัสือบทีำ�ดิ้นั 2.55 ล้านัไร่ ผู้เข้้ารับบริการศูนัย์บริการประชีาชีนั 300,568 ราย และพัฒนัาโครงสืร้างพื�นัฐานั 31 พื�นัทีำ�

   1.2) ส่่งเส่ริมและพัื่ฒนาอาช่พื่ผิ่าน 
ศ้นย�เร่ยนร้้กัารเพิื่�มป้ระส่ิทำธิุ์ภาพื่กัารผิลิตสิ่นค้้าเกัษตร  
(ศพื่กั.) 882 ศูนัย์ และศูนัย์เครือข่้าย 8,210 ศูนัย์/เกษต่รกร  
29,594 ราย ศพก. ได้้รับการพัฒนัาทีำ�ดิ้นั 882 ศูนัย์  
พัฒนัาฐานัการเรียนัรู้เทำคโนัโลยีการผลิต่ 327 ศูนัย์ เกษต่รกร 
ได้้รับการถุ่ายทำอด้เทำคโนัโลยี/พัฒนัาและส่ืงเสืริมูอาชีีพ  
ด้้านัพืชี 9,240 ราย ด้้านัปศุสัืต่ว์ 12,237 ราย ด้้านัประมูง  
80,264 ราย ส่ืงเสืริมูและสืนัับสืนุันัการเพาะเลี�ยงสัืต่ว์นัำ�า  
2,288 ราย ด้้านัหมู่อนัไหมู 850 ราย พัฒนัาอาสืาสืมัูครเกษต่ร  
ด้้านับัญชีีประจัำาศูนัย์เรียนัรู้ 882 ศูนัย์ พัฒนัาศักยภาพ 
เศรษฐกิจัการเกษต่รอาสืา (ศกอ.) 870 ราย

   1.3) กัารพัื่ฒนาเกัษตรกัรป้ราดเป้ร่�อง  
(Smart Farmer) ประกอบด้้วย

    (1) พัฒนัาเกษต่รกรรุ่นัใหมู่ให้เป็นั  
Young Smart Farmer 2,936 ราย โด้ยพัฒนัาต่่อยอด้ให้  
Young Smart Farmer มีูแนัวคิด้ในัการทำำาการเกษต่รเชิีง 
ธุุ์รกิจัเกษต่ร เต่รียมูพร้อมูเป็นัผู้ประกอบการ เกษต่รรุ่นัใหมู่ 
ทีำ�มีูการบริหารจััด้การการเกษต่รด้้วยเทำคโนัโลยีสืมัูยใหมู่  
ใช้ีแนัวคิด้สืร้างสืรรค์และนัวัต่กรรมู 454 ราย พร้อมูทัำ�ง 
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ขั้บเคลื�อนัการด้ำาเนิันังานัศูนัย์บ่มูเพาะเกษต่รกรรุ่นัใหมู่ (ศบพ.) 77 ศูนัย์  
ครอบคลุมู 76 จัังหวัด้ และกรุงเทำพมูหานัคร ทัำ�งด้้านัการเพิ�มูศักยภาพ 
การด้ำาเนิันังานัศูนัย์บ่มูเพาะเกษต่รกรรุ่นัใหมู่ 1,540 ราย รวมูถุ้งปรับปรุง 
และพัฒนัาศูนัย์บ่มูเพาะเกษต่รกรรุ่นัใหมู่และเครือข่้ายศูนัย์บ่มูเพาะเกษต่รกร 
รุ่นัใหมู่ เพื�อเป็นัศูนัย์กลางการทำำางานัข้องเครือข่้าย ร่วมูกันัพัฒนัาและยกระด้ับ 
เกษต่รกรรุ่นัใหมู่ให้เป็นัผู้ประกอบการเกษต่ร และเกิด้เครือข่้าย Young Smart  
Farmer ในัทุำกระดั้บ ส่ืงเสืริมูและสืร้างทัำกษะในัการประกอบอาชีีพทัำ�งในั 
และนัอกภาคเกษต่ร โด้ยการนัำาลูกหลานัเกษต่รกรกลับบ้านั สืานัต่่ออาชีีพ 
การเกษต่รเกษต่รกรและประชีาชีนัทัำ�วไปได้้รับการอบรมูและพัฒนัาความูรู้ 
การประกอบอาชีีพเกษต่รสืมัูยใหมู่ 500 ราย 

    (2) พัฒนัาเกษต่รกรปราด้เปรื�อง (Smart Farmer)  
ส่ืงเสืริมูและพัฒนัาศักยภาพข้องเกษต่รกรให้เป็นัเกษต่รกรปราด้เปรื�อง  
(Smart Farmer) โด้ยมุู่งหวังให้เกษต่รกรไทำยมีูความูพร้อมู มีูความูรู้  
ความูเชีี�ยวชีาญในัการประกอบอาชีีพการเกษต่ร มีูศักยภาพและมีูขี้ด้ 
ความูสืามูารถุด้้านัการเกษต่ร ทำด้แทำนัเกษต่รกรกลุ่มูผู้สูืงอายุ สืามูารถุประยุกต์่ 
ใช้ีเทำคโนัโลยีสืมัูยใหมู่ ในัการทำำาเกษต่รกรรมูเพื�อเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพการผลิต่  
การบริหารจััด้การ และการต่ลาด้สิืนัค้าเกษต่ร นัำาไปสู่ืการเพิ�มูมููลค่า สิืนัค้า 
ภาคเกษต่รต่่อผลผลิต่มูวลรวมูข้องประเทำศ ซ้ื้�งในัปี 2564 มีูแผนัการผลิต่ 
รายบุคคล (Individual Farm Production Plan : IFPP) เพื�อพัฒนัาเป็นั  
Smart Farmer และมีูผู้ผ่านัการประเมิูนั 17,640 ราย ส่ืวนัเกษต่รกร 
ปราด้เปรื�อง (Smart Farmer) มีูแผนัธุ์ุรกิจัเพื�อพัฒนัาเป็นัผู้ประกอบการเกษต่ร 
ต้่นัแบบ ระด้ับเข้ต่ 300 ราย เกิด้เครือข่้าย Smart Farmer/Smart Farmer  
ต้่นัแบบ ระดั้บจัังหวัด้ 1,540 ราย Smart Farmer และ Young Smart Farmer  
ได้้รับการพัฒนัาด้้านัการบริหารจััด้การกลุ่มู และกลุ่มูส่ืงเสืริมูอาชีีพการเกษต่ร  
154 กลุ่มู ได้้รับสืนัับสืนุันัปัจัจััยการผลิต่เพื�อพัฒนัาศักยภาพกลุ่มู และร่วมูกันั 
ทำำากิจักรรมูด้้านัการเกษต่ร แปรรูป และการบริหารจััด้การต่ลาด้ 

     ต่ลอด้จันัส่ืงเสืริมูให้มีูการเต่รียมูความูพร้อมูทำหารกองประจัำาการทีำ�เป็นับุต่รหลานัเกษต่รกรสู่ื 
การเป็นัทำายาทำเกษต่รรุ่นัใหมู่ โด้ยสืนัับสืนุันัวัสืดุ้การเกษต่รให้หน่ัวยทำหาร 10 แห่ง เพื�อสืนัับสืนุันักิจักรรมูข้องหน่ัวยทำหารในัพื�นัทีำ� 
โครงการทำหารพันัธ์ุุ์ดี้ข้องมููลนิัธิุ์ชัียพัฒนัาในัพระราชีานุัเคราะห์ ข้องสืมูเด็้จัพระกนิัษฐาธิุ์ราชีเจ้ัา กรมูสืมูเด็้จัพระเทำพรัต่นัราชีสุืด้า  
สืยามูบรมูราชีกุมูารี และโครงการทำำาการเกษต่รผสืมูผสืานัต่ามูหลักปรัชีญาข้องเศรษฐกิจัพอเพียง และสืนัับสืนัุนัองค์ความูรู้ 
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ด้้านัการเกษต่รให้แก่ทำหารกองประจัำาการทีำ�สืมัูครเข้้าร่วมูโครงการฯ 210 ราย ซ้ื้�งทำหารกองประจัำาการสืามูารถุองค์ความูรู้  
พร้อมูทัำ�งวัสืดุ้ทำางการเกษต่รไปใช้ีในั กิจักรรมูต่่าง ๆ โครงการด้ังกล่าว สืามูารถุต่่อยอด้ทำำาให้เกิด้ความูรู้และทำักษะด้้านัการเกษต่ร  
เพื�อนัำาไปประกอบอาชีีพ มีูรายได้้หลังปลด้ประจัำาการ

   1.4) กัารส่่งเส่ริมและพื่ัฒนาอาช่พื่เพ่ื่�อ 
แก้ัไขปั้ญหาท่ำ�ดินทำำากิันของเกัษตรกัร (ส่่งเส่ริมและพัื่ฒนา 
อาช่พื่ภายใต้ โค้รงกัารจัดท่ำ�ดินตามนโยบายรัฐบาล)  
โด้ยด้ำาเนิันักิจักรรมูบูรณาการในัพื�นัทีำ�เป้าหมูายการจััด้ทีำ�ด้ินั 
ทำำากินัให้ชุีมูชีนัต่ามูมูติ่คณะกรรมูการนัโยบายทีำ�ดิ้นัแห่งชีาติ่  
(คทำชี.) ในั 185 พื�นัทีำ� รวมู 62 จัังหวัด้ ส่ืงเสืริมูการรวมูกลุ่มู 
ในัรูปแบบสืหกรณ์ จััด้ตั่�งแล้ว 2 สืหกรณ์ 8 กลุ่มูเกษต่รกร  
สืมูาชิีกรวมูทัำ�งสิื�นั 769 ราย พร้อมูทัำ�งพัฒนัาอาชีีพ/การต่ลาด้  
ในัรูปแบบเศรษฐกิจัชุีมูชีนัต่ามูแนัวทำางเศรษฐกิจัพอเพียงภายใต้่ 
การใช้ีระบบอนัุรักษ์ดิ้นัและนัำ�าอย่างยั�งยืนั ได้้รับความูรู้ 
ในัการพัฒนัาอาชีีพการเกษต่รทีำ�เหมูาะสืมูกับพื�นัทีำ� 760 ราย  
เช่ีนั การเลี�ยงแพะ การเลี�ยงไส้ืเดื้อนั การทำำาเกษต่รอินัทำรีย์/ 
เกษต่รผสืมูผสืานั การปลูกพืชีผักระยะสัื�นั การเพาะเห็ด้  
การแปรรูปผลผลิต่เกษต่ร เป็นัต้่นั รวมูถุ้งอบรมูให้ความูรู้ 
ต่ลาด้นัำาการผลิต่แก่สืมูาชิีกสืหกรณ์/กลุ่มู เกษต่รกร/เกษต่รกร 
ทัำ�วไปในั 185 พื�นัทีำ� คทำชี. 3,142 ราย ส่ืงผลให้ เกษต่รกร/ 
สืมูาชิีกสืหกรณ์/กลุ่มูเกษต่รกรในัพื�นัทีำ�มีูอาชีีพเกษต่รทีำ�แน่ันัอนั  
และมีูรายได้้จัากการข้ายผลผลิต่การเกษต่ร 760 ราย  
รายได้้เฉลี�ยเดื้อนัละ 8,500 – 13,400 บาทำต่่อคนั

	 	 2)	 พ่ื้ฒนาผลิตภ่ัณ์ฑ์ีและการ์ให้บริ์การ์ชุีมชีน	โด้ย

   2.1)  ส่ร้างค้วามเข้มแข็งกัล่์มกัารผิลิตด้านกัารเกัษตร พัฒนัาความูเข้้มูแข็้งกลุ่มูเกษต่รกร ผู้ปลูกหมู่อนัเลี�ยงไหมู  
31 กลุ่มู จััด้กระบวนัการเรียนัรู้เพื�อวิเคราะห์ศักยภาพให้แก่กลุ่มูส่ืงเสืริมูอาชีีพการเกษต่ร กลุ่มูแมู่บ้านัเกษต่รกร กลุ่มูยุวเกษต่รกร  
รวมู 25,001 ราย ส่ืงเสืริมูสืาธิุ์ต่การพัฒนัาทีำ�ดิ้นัปรับปรุงบำารุงดิ้นัให้มีูความูเหมูาะสืมูกับการผลิต่พืชีในัพื�นัทีำ� สื.ป.ก. 750 ราย

   2.2) ยกัระดับศักัยภาพื่เกัษตรกัรร่์นใหม่และผ้้ิป้ระกัอบกัาร/วิส่าหกิัจช์มชนในัการผลิต่สิืนัค้าชุีมูชีนั  
ส่ืงเสืริมูและพัฒนัากิจัการวิสืาหกิจัชุีมูชีนัต้่นัแบบและสืนัับสืนุันัการปฏิิบัติ่งานัด้้านัทำะเบียนัวิสืาหกิจัชุีมูชีนั 17,640 ราย ฝึ้กอบรมู 
การจััด้ทำำาบัญชีีวิสืาหกิจัชุีมูชีนัและบัญชีีต้่นัทุำนัอาชีีพ 1,500 แห่ง

   2.3) พัฒนัาผลิต่ภัณฑ์์สิืนัค้าชุีมูชีนั โด้ยพัฒนัาผลิต่ภัณฑ์์ปศุสัืต่ว์เพื�อพัฒนัาเป็นัสิืนัค้า OTOP รวมู 9 ผลิต่ภัณฑ์์  
ได้้แก่ 1) ไข่้นักกระทำาพะโล้อ่างทำอง 2) เป็ด้แปด้ริ�วยางซื้อสืพริกไทำยด้ำา 3) ลูกชิี�นัด้อกลำาด้วนัศรีสืะเกษ 4) ลาบไก่งวงคำาเกิ�มู  
5) ไส้ือั�วไก่ประดู่้หางด้ำามูะแข้ว่นัทุ่ำงช้ีาง 6) ลูกชิี�นัพิษณุโลกรามู่า 7) ไก่งวงพะโล้ราชีบุรี 8) คั�วกลิ�งโคขุ้นัศรีวิชัีย และ 9) มัูสืมัู�นัโคเนืั�อรามัูนั

	 	 3)		 พ่ื้ฒนากลไกการ์ตลาด้และร์ะบบบริ์หาร์จ่ัด้การ์
   3.1) ส่่ง เส่ ริมกัารพัื่ฒนาระบบตลาด 
ภายในส่ำาหรับสิ่นค้้าเกัษตร โด้ยพัฒนัาต่ลาด้สิืนัค้าเกษต่ร 
หรือต่ลาด้เกษต่รกรทีำ�มีูศักยภาพ 77 จัังหวัด้ ส่ืงเสืริมูศักยภาพ 
การบริหารจััด้การต่ลาด้ข้้าวชุีมูชีนั 64 กลุ่มู เชืี�อมูโยงต่ลาด้ 
และกระจัายผลผลิต่ข้้าวข้องสืหกรณ์ได้้ 22 ตั่นั มีูมููลค่า 
จัำาหน่ัาย 771,348 บาทำ สืหกรณ์/ กลุ่มูเกษต่รกร 337 แห่ง  
นัำาความูรู้ในัการวิเคราะห์ข้้อมููลด้้านั การผลิต่และการต่ลาด้ 
สิืนัค้าเกษต่รไปจััด้ทำำาแผนัการบริหารจััด้การสิืนัค้าเกษต่ร 
ระดั้บจัังหวัด้ (แผนั OPP) รวมูถุ้งการเชืี�อมูโยงเครือข่้ายสิืนัค้า 

ร์ายุงานปร์ะจัำาปี	2564
กร์ะทร์วงเกษตร์และสหกร์ณ์์ 59



เกษต่รกับผู้ซืื้�อสิืนัค้าเกษต่รภายในัจัังหวัด้ เพื�อเพิ�มูช่ีองทำางการต่ลาด้ทัำ�งในัรูปแบบ online (Facebook/ Line/ Web page/ 
Coop Mart) และ onsite (หนั้าร้านั/ Modern Trade/ ศูนัย์กระจัายสิืนัค้าสืหกรณ์ CDC/ ต่ลาด้ชุีมูชีนั) ให้สือด้คล้อง 
กับความูต้่องการข้องต่ลาด้ในัยุค Next Normal ส่ืงผลให้ปริมูาณธุ์ุรกิจัรวบรวมู และธุ์ุรกิจัแปรรูปข้องสืหกรณ์/กลุ่มูเกษต่รกร 
ทีำ�เข้้าร่วมูโครงการ ในัปี 2564 มีูจัำานัวนั 44,610 ล้านับาทำ เพิ�มูข้้�นัจัากปี 2563 จัำานัวนั 676 ล้านับาทำ คิด้เป็นัร้อยละ 1.54

   3.2) พัื่ฒนาศักัยภาพื่กัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจของส่หกัรณ์�กัล่์มเกัษตรกัรและธ์ุ์รกิัจช์มชน โด้ยผลักดั้นัให้ 
สืหกรณ์/กลุ่มูเกษต่รกรเป็นัศูนัย์กลางในัการรวบรวมู จััด้เก็บ และแปรรูปผลผลิต่สิืนัค้าเกษต่รข้องสืมูาชิีกสืหกรณ์และกลุ่มูเกษต่รกร  
รวมูถุ้งการต่ลาด้ได้้ต่ลอด้ห่วงโซ่ื้อุปทำานัในัพื�นัทีำ�เป้าหมูาย 75 จัังหวัด้ รวมูผลการด้ำาเนิันัโครงการ 317 แห่ง อบรมูการแปรรูป 
เพิ�มูมููลค่าสิืนัค้าเกษต่ร และพัฒนัาผลิต่ภัณฑ์์ให้ก้าวทัำนัต่ลาด้ ผู้บริโภคยุค NEW NORMAL ในั 4 ชีนิัด้สิืนัค้า ได้้แก่ ข้้าว โคนัมู  
ยางพารา และประมูงปศุสัืต่ว์ รวมู 1,001 ราย (ข้้าว 329 ราย โคนัมู 246 ราย ยางพารา 290 ราย และประมูงปศุสัืต่ว์ 136 ราย)  
ส่ืงผลให้สืหกรณ์/กลุ่มูเกษต่รกร ทัำ�ง 317 แห่ง นัำาความูรู้ทีำ�ได้้รับไปใช้ีในัการพัฒนัากระบวนัการรวบรวมู จััด้เก็บ และแปรรูปสิืนัค้า 
เกษต่รเพื�อเพิ�มูมููลค่า อาทิำ โค้นม : การแปรรูปผลิต่ภัณฑ์์นัมูเป็นัโยเกิร์ต่ ไอศกรีมู นัมูเจัลาโต้่ เนัยสืด้ เนัยกระเทีำยมู ยางพื่ารา :  
การวางแผนัการผลิต่ยางแบริเออร์และหลักนัำาทำางยางธุ์รรมูชีาติ่ ข้าว : เทำคนิัคการเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพการปลูกข้้าว การจััด้การแปลง 
ปลูก การใช้ีเทำคโนัโลยีในัการปลูกข้้าว การรับซืื้�อและคัด้ข้้าวเปลือกคุณภาพเข้้าสู่ืโรงงานั และการผลิต่มูาต่รฐานั GHPs  
และ HACCP สืำาหรับโรงสีืข้้าว ป้ระมง ป้ศ์สั่ตว� : แปรรูปปลานิัลแด้ด้เดี้ยวจัากเกลือสีืชีมูพู ลูกชิี�นัหมูู เบเกอรี�ไข่้ไก่

   จัากการด้ำาเนัินัโครงการด้ังกล่าว สืหกรณ์/กลุ่มูเกษต่รกร 
มีูปริมูาณธุุ์รกิจัรวบรวมูและธุุ์รกิจัแปรรูปผลผลิต่ทำางการเกษต่ร ในัปี 2564  
จัำานัวนั 39,418.87 ล้านับาทำ เพิ�มูข้้�นัจัากปี 2563 จัำานัวนั 758.00 ล้านับาทำ  
ต่ลอด้จันัสืนัับสืนัุนัอุปกรณ์/สิื�งก่อสืร้างเพื�อเพิ�มูศักยภาพในัการจััด้เก็บ รวบรวมู  
และแปรรูปผลผลิต่ทำางการเกษต่รให้แก่สืหกรณ์และกลุ่มูเกษต่รกร ในัพื�นัทีำ�  
40 จัังหวัด้ สืหกรณ์/กลุ่มูเกษต่รกร 81 แห่ง รวมู 135 รายการ เช่ีนั รถุบรรทุำก  
6 ล้อ รถุแทำรกเต่อร์ รถุตั่กล้อยาง รถุเกี�ยวนัวด้ข้้าว เครื�องขั้ด้ข้าว เครื�องสีื 
ข้้าวโพด้ รถุโฟล์คลิฟท์ำ ถัุงเก็บนัำ�านัมูดิ้บ เครื�องจัักรรีด้ยางเครป เครื�องอบแห้ง  
เครื�องคั�วกาแฟ อาคารรวบรวมูและแปรรูป ลานัต่าก เป็นัต้่นั พร้อมูทัำ�ง 
เสืริมูสืร้างความูเข้้มูแข็้งแก่สืหกรณ์และกลุ่มูเกษต่รกร ด้้วยเทำคโนัโลยี 
การบริหารจััด้การการเงินัการบัญชีี 400 แห่ง และศ้กษาแนัวทำางการพัฒนัา 
ระบบประกันัภัยการเกษต่รเพื�อช่ีวยเหลือเกษต่รกรจัากภัยพิบัติ่ทำางธุ์รรมูชีาติ่
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 เพื�อปรับสืมูดุ้ลการบริหารจััด้การนัำ�า ในัการอุปโภคบริโภค เกษต่รกรรมู อุต่สืาหกรรมู และพัฒนัาระบบบริหาร 
จััด้การนัำ�าทัำ�งระบบ รวมูทัำ�งการพัฒนัาการจััด้การลุ่มูนัำ�า เพื�อเพิ�มูความูมัู�นัคงด้้านันัำ�าข้องประเทำศ เนั้นัหลักข้องการใช้ีประโยชีน์ั  
การอนุัรักษ์ รักษา ฟ้�นัฟูทำรัพยากรธุ์รรมูชีาติ่และสิื�งแวด้ล้อมูอย่างยั�งยืนั ไมู่ใช้ีทำรัพยากรธุ์รรมูชีาติ่ จันัเกินัความูพอดี้ ไมู่สืร้าง 
มูลภาวะต่่อสิื�งแวด้ล้อมูจันัเกินัความูสืามูารถุในัการรองรับและเยียวยาระบบนิัเวศ การผลิต่และการบริโภคเป็นัมิูต่รกับสิื�งแวด้ล้อมู  
โด้ยกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ ร่วมูด้ำาเนิันังานั ดั้งนีั�

	 4.1		 ปร์ะเด็้น	:	การ์เติบโตอัยุ่างยุ่�งยุ้น

  เพื�อการอนัุรักษ์คุ้มูครอง ฟ้�นัฟู และสืร้างฐานัทำรัพยากรธุ์รรมูชีาต่ิและสิื�งแวด้ล้อมูอย่างยั�งยืนั ส่ืงเสืริมู 
ความูหลากหลายทำางชีีวภาพให้มีูระบบนิัเวศทีำ�สืมูดุ้ล สืนัับสืนุันัการเพิ�มูพื�นัทีำ�สีืเขี้ยว ทัำ�งในัเมืูองและชุีมูชีนัให้มีูระบบนิัเวศทีำ�สืมูดุ้ล  
ดู้แลการเปลี�ยนัแปลงสืภาพภูมิูอากาศ การบริหารจััด้การมูลพิษทัำ�งระบบ ต่ลอด้จันัการพัฒนัาและด้ำาเนิันัการโครงการทีำ�ยกระดั้บ 
กระบวนัทัำศน์ัเพื�อกำาหนัด้อนัาคต่ประเทำศให้พัฒนัาด้้านัทำรัพยากรธุ์รรมูชีาติ่ สิื�งแวด้ล้อมู และวัฒนัธุ์รรมูอย่างมีูคุณภาพ ต่ามูแนัวทำาง 
การเติ่บโต่อย่างยั�งยืนัทีำ�เป็นัมิูต่รต่่อสิื�งแวด้ล้อมู ด้้วยการจััด้การมูลพิษทีำ�มีูผลกระทำบต่่อสิื�งแวด้ล้อมูและสืารเคมีูในัภาคเกษต่ร 
ทัำ�งระบบ ให้เป็นัไปต่ามูมูาต่รฐานัสืากลและค่ามูาต่รฐานัสืากล โด้ยจััด้ทำำาระบบอนัุรักษ์ดิ้นัและนัำ�าพร้อมูปลูกต้่นัไมู้ยืนัต้่นัโต่เร็ว  
ส่ืงเสืริมูการไถุกลบเพื�อลด้การปล่อยก๊าซื้เรือนักระจัก ในัพื�นัทีำ�ภาคเหนืัอ 9 จัังหวัด้ รวมู 52,759 ไร่ ลด้การเผาในัพื�นัทีำ�โล่งเตี่ยนั  
12,000 ไร่ รณรงค์งด้เผาต่อซัื้ง 50 แปลง และผลิต่ปุ�ยหมัูกสูืต่ร พด้. 3,147 ตั่นั รวมูถุ้งส่ืงเสืริมูการหยุด้เผาในัพื�นัทีำ�การเกษต่ร  
โด้ยเสืริมูสืร้างความูรู้ความูเข้้าใจัแก่เกษต่รกร 16,895 ราย

	 4.2		 ปร์ะเด็้น	:	การ์บริ์หาร์จ่ัด้การ์นำ�าท่�งร์ะบบ

  เพิ�มูผลิต่ภาพข้องนัำ�าทัำ�งระบบ ในัการใช้ีนัำ�าอย่างประหยัด้ รู้คุณค่า และสืร้างมููลค่าเพิ�มูจัากการใช้ีนัำ�าให้ทัำด้เทีำยมู 
กับระดั้บสืากล บริหารจััด้การทำรัพยากรนัำ�าให้สืามูารถุแก้ไข้ปัญหาภัยแล้ง นัำ�าท่ำวมู การข้าด้แคลนันัำ�าภาคการผลิต่นัำ�าอุปโภคบริโภค 
และเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพแหล่งนัำ�า ป้องกันัและบรรเทำาอุทำกภัยพื�นัทีำ�ชุีมูชีนั พื�นัทีำ�เศรษฐกิจัสืำาคัญ โด้ยตั่�งแต่่เริ�มูต้่นั จันัถุ้งปัจัจุับันั  
มีูการพัฒนัาแหล่งนัำ�าข้นัาด้ใหญ่ 101 โครงการ ข้นัาด้กลาง 893 โครงการ และข้นัาด้เล็ก 19,992 โครงการ พื�นัทีำ�ชีลประทำานั 
รวมู 34.93 ล้านัไร่ ปริมูาต่รนัำ�าเก็บกัก 82,911.62 ล้านั ลบ.มู. จััด้รูปทีำ�ดิ้นัเพื�อเกษต่รกรรมู 2.06 ล้านัไร่ และจััด้ระบบนัำ�า 
เพื�อเกษต่รกรรมู 11.33 ล้านัไร่

4. ยุุทธศาสตร์์ด้้านการ์สร้์างการ์เติบโตบนคุณ์ภัาพื้ชีีวิต 
ที�เป็นมิตร์ต่อัสิ�งแวด้ล้อัม
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  สืำาหรับปี 2564 ด้ำาเนัินัการผันันัำ�าจัากลุ่มูนัำ�าแมู่กลองมูาลุ่มูนัำ�าเจ้ัาพระยาต่อนัล่างในัชี่วงฤดู้แล้ง ปี 2563/64  
จัำานัวนั 498 ล้านั ลบ.มู. จััด้สืรรนัำ�าช่ีวงฤดู้แล้ง ปี 2563/64 จัำานัวนั 16,717 ล้านั ลบ.มู. เพาะปลูกพืชีในัฤดู้แล้งได้้  
10.32 ล้านัไร่ เพิ�มูพื�นัทีำ�ชีลประทำานั 149,222 ไร่ ปริมูาต่รนัำ�าเก็บกัก 62.27 ล้านั ลบ.มู. จััด้รูปทีำ�ดิ้นัเพื�อเกษต่รกรรมู 24,282 ไร่  
และจััด้ระบบนัำ�าเพื�อเกษต่รกรรมู 56,611 ไร่ นัอกจัากนีั�ยังได้้ด้ำาเนิันักิจักรรมูสืำาคัญ ๆ ประกอบด้้วย

	 	 1)	 การ์จ้ัางแร์งงานชีลปร์ะทาน	 เพื�อช่ีวยเหลือเกษต่รกรสืำาหรับงานัซ่ื้อมูแซื้มู บำารุงรักษา ขุ้ด้ลอก ปรับปรุงงานั 
ชีลประทำานั โครงการส่ืงเสืริมูการด้ำาเนิันังานัอันัเนืั�องมูาจัากพระราชีด้ำาริ ก่อสืร้างแหล่งนัำ�าและระบบส่ืงนัำ�าเพื�อชุีมูชีนั/ชีนับทำ แก้มูลิง  
การจััด้คุณภาพนัำ�า และโครงการป้องกันัและบรรเทำาภัยจัากนัำ�า โด้ยด้ำาเนิันัการจ้ัางแรงงานัทัำ�วประเทำศ จัำานัวนั 110,746 คนั  
วงเงินั 4,575.48 ล้านับาทำ

	 	 2)		 ก่อัสร์้างโคร์งการ์ชีลปร์ะทานข่นาด้ใหญ่	 13 โครงการ ได้้แก่ (1) โครงการเพิ�มูปริมูาณนัำ�าในัอ่างเก็บนัำ�า 
เขื้�อนัแมู่กวงอุด้มูธุ์ารา จัังหวัด้เชีียงใหมู่ (2) โครงการพัฒนัาลุ่มูนัำ�าต่าปี-พุมูด้วง จัังหวัด้สุืราษฎร์ธุ์านีั (3) โครงการเขื้�อนัทำด้นัำ�าผาจุัก  
จัังหวัด้อุต่รดิ้ต่ถ์ุ (4) โครงการอ่างเก็บนัำ�าคลองหลวง จัังหวัด้ชีลบุรี (5) โครงการห้วยโสืมูงอันัเนืั�องมูาจัากพระราชีด้ำาริ  
จัังหวัด้ปราจีันับุรี (6) โครงการอ่างเก็บนัำ�าห้วยนัำ�ารี อันัเนืั�องมูาจัากพระราชีด้ำาริ จัังหวัด้อุต่รดิ้ต่ถ์ุ (7) โครงการอ่างเก็บนัำ�านัำ�าปี� 
อันัเนืั�องมูาจัากพระราชีด้ำาริ จัังหวัด้พะเยา (8) โครงการประตู่ระบายนัำ�าศรีสืองรัก จัังหวัด้เลย (9) โครงการพัฒนัาลุ่มูนัำ�า 
ห้วยหลวงต่อนัล่าง จัังหวัด้หนัองคาย (10) โครงการผันันัำ�าจัากอ่างเก็บนัำ�าประแสืร์-หนัองค้อ-บางพระ จัังหวัด้ชีลบุรี  
(11) โครงการอ่างเก็บนัำ�าลำาสืะพุง อันัเนืั�องมูาจัากพระราชีด้ำาริ จัังหวัด้ชัียภูมิู (12) โครงการประตู่ระบายนัำ�าบ้านัก่อพร้อมู 
ระบบส่ืงนัำ�า จัังหวัด้สืกลนัคร และ (13) โครงการอ่างเก็บนัำ�าลำานัำ�าชีี อันัเนืั�องมูาจัากพระราชีด้ำาริ จัังหวัด้ชัียภูมิู

	 	 3)	 การ์ปร่์บปรุ์งงานชีลปร์ะทาน	 เพื�อเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพการส่ืงนัำ�า และระบายนัำ�าในัพื�นัทีำ�ชีลประทำานัเดิ้มู  
โด้ยพื�นัทีำ�ชีลประทำานัเดิ้มูได้้รับการปรับปรุง 821,687 ไร่

	 	 4)	 การ์จ่ัด้หาแหล่งนำ�าและเพิื้�มพ้ื้�นที�ชีลปร์ะทาน	 โด้ยสืำารวจัออกแบบและจััด้หาทีำ�ดิ้นั ก่อสืร้างโครงการชีลประทำานั 
ข้นัาด้กลาง ก่อสืร้างแหล่งนัำ�าและระบบส่ืงนัำ�าข้นัาด้เล็กในัพื�นัทีำ�ชุีมูชีนั/ชีนับทำ ก่อสืร้างแก้มูลิง ต่ลอด้จันัทำำาการศ้กษา  
สืำารวจั ออกแบบ และจััด้หาทีำ�ดิ้นั

	 	 5)	 ปร่์บปร์ุงทางนำ�า	 ทางผ่นนำ�า	 พ้ื้�นที�ร่์บนำ�านอัง	 เข่ตการ์ใชี้ปร์ะโยุชีน์ที�ดิ้น	 จ่ัด้ทำาผ่งเม้อัง	 และร์ะบบป้อังก่นนำ�าท่วม 
ชุีมชีนและพ้ื้�นที�เศร์ษฐกิจั	 โด้ยด้ำาเนิันัโครงการบรรเทำาอุทำกภัยอำาเภอหาด้ใหญ่ (ระยะทีำ� 2) จัังหวัด้สืงข้ลา โครงการบรรเทำาอุทำกภัย 
เมืูองนัครศรีธุ์รรมูราชี จัังหวัด้นัครศรีธุ์รรมูราชี โครงการคลองระบาย 
นัำ�าหลาก บางบาล-บางไทำร จัังหวัด้พระนัครศรีอยุธุ์ยา โครงการบรรเทำา 
อุทำกภัยเมืูองชัียภูมิู จัังหวัด้ชัียภูมิู (ระยะทีำ� 1) โครงการประตู่ระบายนัำ�า 
ลำานัำ�าพุง-นัำ�ากำ�าอันัเนืั�องมูาจัากพระราชีด้ำาริ จัังหวัด้สืกลนัคร  
โครงการปรับปรุงคลองยมู – น่ัานั

	 	 6)	 พ่ื้ฒนาพ้ื้�นที�ร์ะด่้บภัาค	 โด้ยเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพ 
การเกษต่ร ปรับปรุง พัฒนัาและจััด้หาแหล่งนัำ�า พร้อมูวางระบบ 
ป้องกันัและแก้ไข้ปัญหาการบริหารจััด้การนัำ�าอย่างเป็นัระบบ  
ซ้ื้�งจัะสืามูารถุเพิ�มูพื�นัทีำ�ชีลประทำานัในัพื�นัทีำ�ภาคเหนืัอ 15,120 ไร่  
ภาคต่ะวันัออกเฉียงเหนืัอ 29,418 ไร่ ภาคต่ะวันัออก 1,000 ไร่  
ภาคกลางและพื�นัทีำ�กรุงเทำพมูหานัคร 2,855 ไร่ ภาคใต้่ 5,150 ไร่  
และภาคใต้่ชีายแด้นั 100 ไร่

	 	 7)		 ปฏิบ่ติการ์ฝนหลวง	 จััด้ตั่�งหน่ัวยปฏิิบัต่ิการฝ้นัหลวง  
18 หน่ัวยปฏิิบัติ่การ ข้้�นับินัปฏิิบัติ่การฝ้นัหลวง 1,570 วันั ฝ้นัต่ก  
1,485 วันั เพื�อช่ีวยเหลือพื�นัทีำ�การเกษต่รทีำ�ประสืบภัยแล้ง เติ่มูนัำ�า 
ในัเชืี�อนั/อ่างเก็บนัำ�า มีูพื�นัทีำ�เป้าหมูายทีำ�ได้้รับประโยชีน์ั 216 ล้านัไร่
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	 5.1		 ปร์ะเด็้น	:	การ์บริ์การ์ปร์ะชีาชีน	และปร์ะสิทธิภัาพื้ภัาคร่์ฐ

  เพื�อพัฒนัาการบริการประชีาชีนั และเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพการบริหารภาครัฐ กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ 
ได้้ร่วมูบูรณาการแลกเปลี�ยนัข้้อมููลทัำ�งภายนัอกและภายในัสืังกัด้ เพื�อให้ทุำกภาคสื่วนัทีำ�เกี�ยวข้้องนัำาข้้อมููลสืารสืนัเทำศการเกษต่ร 
ไปใช้ีประโยชีน์ั ภายใต้่แผนังานับูรณาการรัฐบาลดิ้จิัทัำล ให้เกิด้การขั้บเคลื�อนัอย่างเป็นัรูปธุ์รรมู เกิด้การพัฒนัาโครงการ 
ในัรูปแบบ Common Solution สืร้างสืภาพแวด้ล้อมูทีำ�ดี้ต่่อการพัฒนัารัฐบาลด้ิจิัทัำล และสืร้างประสืิทำธิุ์ภาพให้การพัฒนัา 
รัฐบาลดิ้จิัทัำลลด้ความูซื้ำ�าซ้ื้อนัในัการพิจัารณางบประมูาณ และพัฒนัาการทำำางานัและบริการได้้อย่างเท่ำาทัำนัเทำคโนัโลยี โด้ย

	 	 1)	 พ่ื้ฒนาร์ะบบฐานข้่อัมูลการ์เกษตร์	 1 แพลต่ฟอร์มู การพัฒนัาระบบฐานัข้้อมููลการเกษต่รเป็นัการพัฒนัา  
ออกแบบ จััด้ทำำาฐานัข้้อมููลข้นัาด้ใหญ่ทีำ�มีูโครงสืร้าง (Structured Data) และแบบไมู่มีูโครงสืร้าง (Unstructured Data)  
ให้สืามูารถุใช้ีงานัร่วมูกับการวิเคราะห์ข้้อมููลข้นัาด้ใหญ่ สืนัับสืนุันัการจััด้ทำำานัโยบายมูาต่รการในับริบทำทีำ�แต่กต่่างกันั 
ด้้านัการเกษต่ร เพื�อเชืี�อมูโยงข้้อมููลและการสืำารวจัจััด้เก็บข้้อมููล ทัำ�งภายในัและภายนัอกกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ อีกทัำ�ง 
ยังเป็นัศูนัย์กลางข้้อมููลข้นัาด้ใหญ่ด้้านัการเกษต่ร สืำาหรับใช้ีในัการวิเคราะห์ข้้อมููล ตั่ด้สิืนัใจั คาด้การณ์ เตื่อนัภัย เฝ้้าระวัง  
รวมูถุ้งจััด้ทำำารายงานัต่ามูความูต้่องการข้องผู้ใช้ี โด้ยใช้ีเครื�องมืูอในัการวิเคราะห์รูปแบบต่่าง ๆ เช่ีนั Business Intelligence : BI,  
Geographic Information System : GIS และปัญญาประดิ้ษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ให้บริการข้้อมููล 
แก่ภาครัฐ เอกชีนั เกษต่รกร ประชีาชีนั สืำาหรับใช้ีประกอบการต่ัด้สิืนัใจัด้ำาเนิันังานัต่ามูภารกิจัข้องหน่ัวยงานัและการประกอบ 
กิจักรรมูทำางการเกษต่ร โด้ยผ่านัระบบ Public AI และ Coaching Program Platform (CPP)

	 	 2)	 ข่่บเคล้�อันศูนย์ุเทคโนโลยีุเกษตร์และนว่ตกร์ร์ม	 (Agritech	and	 Innovation	Center	 :	AIC)	 เป็นัการขั้บเคลื�อนั 
การเกษต่รสืมัูยใหมู่ ต่ามูนัโยบาย Thailand 4.0 ได้้รับความูร่วมูมืูอจัากมูหาวิทำยาลัย ในัการจััด้ตั่�งศูนัย์เทำคโนัโลยีเกษต่ร 
และนัวัต่กรรมู (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) รวมู 69 สืถุาบันั 77 แห่ง ในั 77 จัังหวัด้ ซ้ื้�งแบ่งประเภทำได้้  
ดั้งนีั� ประเภทำมูหาวิทำยาลัย 26 สืถุาบันั ประเภทำมูหาวิทำยาลัย
ราชีภัฏิ 27 สืถุาบันั ประเภทำมูหาวิทำยาลัยเทำคโนัโลยีราชีมูงคล  
5 สืถุาบันั สืถุาบันัการอาชีีวศ้กษา 8 สืถุาบันั และสืถุาบันั 
วิทำยาลัยชีุมูชีนั 3 สืถุาบันั โด้ย AIC เป็นัศูนัย์กลางในัการ 
ให้บริการแลกเปลี�ยนัเรียนัรู้ และเชืี�อมูโยงความูร่วมูมืูอ 
ด้้านัเทำคโนัโลยีและนัวัต่กรรมูระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชีนั  
ภาคเกษต่ร และสืถุาบันัการศ้กษา โด้ยมีูสืำานัักงานัเกษต่ร 
และสืหกรณ์เป็นัหน่ัวยงานัทีำ�ขั้บเคลื�อนัในัระดั้บจัังหวัด้  
มีูการบูรณาการร่วมูกันัระหว่างหน่ัวยงานัต่่าง ๆ รวมูทัำ�ง 
นัำาเทำคโนัโลยีข้องสืถุาบันัการศ้กษาเข้้ามูาช่ีวยในัการ 
ขั้บเคลื�อนั ซ้ื้�งผลจัากการขั้บเคลื�อนัศูนัย์เทำคโนัโลยีเกษต่ร 
และนัวัต่กรรมู (AIC) ต่ามูแผนัการต่รวจัราชีการและ 
การขั้บเคลื�อนัแบบบูรณาการในัระดั้บพื�นัทีำ� ประจัำาปี 2564  
คือ (1) ยกระด้ับการทำำาการเกษต่รด้้วยการใช้ีเทำคโนัโลยีและนัวัต่กรรมูสืมูัยใหมู่ในัการทำำาการเกษต่รโด้ยมีูการรายงานัในัระบบ  
Innovation Catalog ข้องกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ (https://aic-info.moac.go.th/) รวมูทัำ�งสิื�นั 574 เทำคโนัโลยี/นัวัต่กรรมู  
(2) เกษต่รกรได้้รับการถุ่ายทำอด้เทำคโนัโลยีและนัวัต่กรรมูข้อง AIC ผ่านัศูนัย์เรียนัรู้การเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพการผลิต่สิืนัค้าเกษต่ร (ศพก.)  
98 แห่ง รวมู 5,974 ราย (3) ศูนัย์เรียนัรู้การเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพการผลิต่สิืนัค้าเกษต่ร (ศพก.) 882 แห่ง มีูการใช้ีเทำคโนัโลย ี
และนัวัต่กรรมูทีำ�ได้้รับจัาก AIC จัำานัวนั 69 แห่ง (4) เกิด้การใช้ีนัวัต่กรรมูและเกษต่รสืมูัยใหมู่ในัมูิติ่ข้ยายผลสู่ืเกษต่รกรแปลงใหญ่
หรือเกษต่รกรทีำ�มีูความูพร้อมู 1 แห่ง/1 เข้ต่ต่รวจัราชีการ (1 กลุ่มูจัังหวัด้) จัำานัวนั 8 กลุ่มูจัังหวัด้

5. ยุุทธศาสตร์์ด้้านการ์ปร่์บสมดุ้ลและพ่ื้ฒนา 
ร์ะบบการ์บริ์หาร์จ่ัด้การ์ภัาคร่์ฐ

ร์ายุงานปร์ะจัำาปี	2564
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	 	 3)		 การ์พ่ื้ฒนาร์ะบบสาร์สนเทศเพ้ื้�อัสน่บสนุนการ์ข่่บเคล้�อันตามนโยุบายุข่อังกร์ะทร์วงเกษตร์และสหกร์ณ์์		 
(Agri Challenge Model) ให้เชืี�อมูโยงกับ 5 ยุทำธุ์ศาสืต่ร์ 15 นัโยบาย ข้องรัฐมูนัต่รีว่าการกระทำรวงฯ โด้ยมูอบหมูายให้ 
สืำานัักงานัปลัด้กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ สืร้างหอบังคับการ (Control Tower : CT) สืำาหรับใช้ีในัการต่รวจัสือบติ่ด้ต่ามู  
การบริหารแผนังานัและงบประมูาณข้องกระทำรวงและภารกิจัสืำาคัญเร่งด่้วนั ซ้ื้�งได้้กำาหนัด้กรอบสืารสืนัเทำศสืำาคัญเข้้าสู่ืระบบ ICT  
ให้สืามูารถุเชืี�อมูโยงและรายงานัผลการด้ำาเนิันังานัจัากหน่ัวยงานัรับผิด้ชีอบภายใต้่สัืงกัด้กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์สืำาหรับ 
ให้ผู้บริหารระดั้บสูืงข้องกระทำรวงสืามูารถุใช้ีข้้อมููลจัาก ระบบ Control Tower ในัการกำากับ ติ่ด้ต่ามู ขั้บเคลื�อนัการด้ำาเนิันังานั  
โด้ยแบ่งออกเป็นั 3 หัวข้้อหลัก ดั้งนีั�

   3.1) กัารบริหารงบป้ระมาณ์ ประกอบด้้วย  
การติ่ด้ต่ามูการใช้ีจ่ัายงบประมูาณข้องกระทำรวงเกษต่ร 
และสืหกรณ์ งบประจัำาปี งบกลาง เงินักันัไว้เบิกเหลื�อมูปี  
งบพรก.เงินักู้ฯ ซ้ื้�งจัะเชืี�อมูโยงกับหนั่วยงานัทีำ� ดู้แลเรื�อง 
แผนังานัและงบประมูาณในัภาพรวมู คือ สืำานัักงานัเศรษฐกิจั 
การเกษต่ร เชืี�อมูต่่อกันัด้้วยระบบฐานัข้้อมููลทำำาให้เมืู�อมูี 
การเปลี�ยนัแปลง หรือมีูการใช้ีจ่ัายงบประมูาณ ผู้บริหาร 
จัะรับทำราบได้้ทัำนัทีำ รวมูถุ้งระบบจัะแสืด้งแผนัการใช้ีจ่ัาย  
สืถุานัะการใช้ีจ่ัาย เป้าหมูาย ตั่วชีี�วัด้ รายเดื้อนั รายไต่รมูาสื  
จัำาแนักต่ามูหน่ัวยงานั สืำาหรับงบกลาง งบเงินักู้ เงินักันัเหลื�อมูปี  
สืามูารถุดู้ในัรายละเอียด้ข้องแต่่ละโครงการได้้

   3.2) ภารกิัจเร่งด่วน เพื�อขั้บเคลื�อนัยุทำธุ์ศาสืต่ร์และ 
นัโยบายให้บรรลุเป้าหมูาย ประกอบด้้วย ผลการด้ำาเนิันังานั แผนั 
และค่าเป้าหมูายข้องงานัโครงการ อันัเนืั�องมูาจัากพระราชีด้ำา ริ  
4,877 โครงการ ข้ยายพื�นัทีำ�เกษต่รทำฤษฎีใหมู่สืร้างความูเข้้มูแข็้งให้เกษต่รกร 
ฐานัราก ยกระดั้บศักยภาพแปลงใหญ่ด้้วยเกษต่รสืมัูยใหมู่ ผลักดั้นัการสืร้าง 
เกษต่รมููลค่าสูืง (แผนัแมู่บทำประเด็้นัการเกษต่ร) พัฒนัาช่ีองทำางเชืี�อมูโยง 
ต่ลาด้สิืนัค้าเกษต่รทัำ�งในัและต่่างประเทำศ ผลักด้ันัการพัฒนัา Big Data  
อย่างเป็นัรูปธุ์รรมู ยกระดั้บ ศพก. สู่ืศูนัย์พัฒนัา Smart Farmer ครบวงจัร

   3.3)  ขับเค้ล่�อนกัารแก้ัไขปั้ญหาเฉพื่าะหน้าให้เกัษตรกัร  
ประกอบด้้วย เพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพการบริหารจััด้การและแก้ไข้ปัญหาภัยพิบัติ่ 
ด้้านัการเกษต่ร การแกไ้ข้ปัญหาให้เกษต่รกรทีำ�ได้้รับผลกระทำบจัากโควดิ้-19  
และการแก้ไข้ปัญหาหนีั�สิืนัให้เกษต่รกร

	 	 4)	 การ์อัอักกฎหมายุใหม่และการ์ปร่์บปรุ์งแก้ไข่
   4.1) เส่นอออกักัฎหมายใหม่ 6 ฉบับ ได้้แก่

    (1) ร่างพระราชีบัญญัติ่ส่ืงเสืริมูและอนุัรักษ์พันัธ์ุุ์สัืต่ว์พื�นัเมืูอง พ.ศ... เพื�อกำาหนัด้มูาต่รการส่ืงเสืริมู 
และอนุัรักษ์พันัธ์ุุ์สัืต่ว์พื�นัเมืูอง

    (2) ร่างพระราชีบัญญัติ่ปาล์มูนัำ�ามัูนัและนัำ�ามัูนัปาล์มู พ.ศ. .... เพื�อกำาหนัด้ให้มีูมูาต่รการกำากับดู้แล 
ปาล์มูนัำ�ามัูนัและอุต่สืาหกรรมูนัำ�ามัูนัปาล์มูตั่�งแต่่ต้่นันัำ�า กลางนัำ�า และปลายนัำ�า

    (3) ร่างพระราชีบัญญัติ่ช้ีาง พ.ศ. .... เพื�อกำาหนัด้มูาต่รการคุ้มูครองชี้างไทำยและการข้้�นัทำะเบียนัช้ีาง 
เพื�อป้องกันัการนัำาช้ีางป่ามูาสืวมูสิืทำธิุ์เป็นัช้ีางบ้านั

    (4) ร่างพระราชีบัญญัติ่ส่ืงเสืริมูและพัฒนัาเกษต่รกรรมูยั�งยืนั พ.ศ. .... เพื�อสืร้างความูสืมูดุ้ล 
ข้องระบบนิัเวศและสืภาพแวด้ล้อมู สืร้างความูมัู�นัคงและความูปลอด้ภัยทำางอาหารให้กับเกษต่รกรและสัืงคมูไทำย และให้มีู 
กลไกทีำ�เอื�อต่่อการพัฒนัาและสื่งเสืริมูระบบเกษต่รกรรมูยั�งยืนัไปสู่ืการปฏิิบัติ่ทีำ�สือด้คล้องกับสืภาพเศรษฐกิจั สัืงคมู วัฒนัธุ์รรมู 
และระบบนิัเวศข้องแต่่ละชุีมูชีนั
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    (5) ร่างพระราชีบัญญัติ่วิชีาชีีพสืัต่วบาล พ.ศ. .... เพื�อกำาหนัด้มูาต่รฐานัวิชีาชีีพสืัต่วบาล ให้มีู 
มูาต่รฐานัเดี้ยวกันั

    (6) ร่าง พ.ร.บ. กองทำุนัการประมูงแห่งชีาต่ิ พ.ศ. .... เพื�อให้ผู้ประกอบอาชีีพด้้านัการประมูง 
และผู้ทีำ�เกี�ยวข้้องทุำกภาคส่ืวนัมีูแหล่งเงินัทุำนัในัการส่ืงเสืริมู สืนัับสืนัุนัและพัฒนัาศักยภาพด้้านัการประมูง ต่ลอด้จันัฟ้�นัฟู 
และเยียวยาผู้ได้้รับผลกระทำบจัากการบริหารจััด้การด้้านัการประมูง เพื�อสืร้างขี้ด้ความูสืามูารถุด้้านัการประมูงและการแข่้งขั้นั 
ทำางการค้าทัำ�งจัากการจัับสัืต่ว์นัำ�า การเพาะเลี�ยงสัืต่ว์นัำ�าและการแปรรูปสัืต่ว์นัำ�า ให้เป็นัทีำ�ยอมูรับในัต่ลาด้โลก

   4.2) เส่นอแก้ัไขป้รับป้ร์งกัฎหมายเดิม 11 ฉบับ ได้้แก่

    (1) ร่างพระราชีบัญญัติ่การปฏิิรูปทีำ�ดิ้นัเพื�อเกษต่รกรรมู (ฉบับทีำ�..) พ.ศ. .... เพื�อปรับปรุงการด้ำาเนิันัการ 
ให้มีูประสิืทำธิุ์ภาพ และให้เกษต่รกรมีูสิืทำธิุ์ได้้รับทีำ�ดิ้นัทำำากินัอย่างถูุกต้่องและเป็นัธุ์รรมู

    (2) ร่างพระราชีบัญญัติ่การชีลประทำานัหลวง พ.ศ. ... เพื�อปรับปรุงการบริหารจััด้การให้เหมูาะสืมูกับ 
สืถุานัการณ์ สืภาพเศรษฐกิจัและสัืงคมูในัปัจัจุับันั และให้ท้ำองถิุ�นัและประชีาชีนัเข้้ามูามีูส่ืวนัร่วมูในัการบริหารจััด้การนัำ�าชีลประทำานั

    (3) ร่างพระราชีบัญญัติ่กักพืชี (ฉบับทีำ�..) พ.ศ. .... แก้ไข้นิัยามูคำาว่า “ใบรับรองสืุข้อนัามูัยพืชี”  
“ใบรับรองสืุข้อนัามูัยพืชีสืำาหรับการสื่งต่่อ” และ “ใบรับรองสืุข้อนัามูัย”โด้ยแก้ไข้เพิ�มูเติ่มูเพื�อให้ครอบคลุมูถุ้งหนัังสืือสืำาคัญ 
ทีำ�อยู่ในัรูปอิเล็กทำรอนิักส์ื ต่ราประทัำบ เครื�องหมูาย หรืออื�นั ๆ เพื�อแก้ปัญหาในัการปฏิิบัติ่งานัในัด้้านักักพืชีให้สือด้คล้องกับ 
แนัวทำางข้องข้้อต่กลงทีำ�ประเทำศไทำยเป็นัภาคีสืมูาชิีก

    (4) ร่างพระราชีบัญญัติ่ควบคุมูยาง (ฉบับทีำ�..) พ.ศ. ... ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมูการควบคุมูยาง  
รวมูถุ้งปรับปรุงต่ำาแหน่ังกรรมูการให้เหมูาะสืมูกับโครงสืร้างข้องหน่ัวยงานั และแก้ไข้หลักเกณฑ์์การแต่่งตั่�งกรรมูการผู้ทำรงคุณวุฒิ  
การปฏิิบัติ่หน้ัาทีำ� และการพ้นัจัากต่ำาแหน่ังข้องกรรมูการให้เหมูาะสืมูยิ�งข้้�นั

    (5) ร่างพระราชีบัญญัติ่ปุ�ย (ฉบับทีำ�..) พ.ศ. ....แก้ไข้เพิ�มูเติ่มูเรื�องการควบคุมูสืารปรับปรุงดิ้นั ระบุวันัผลิต่ 
และวันัสิื�นัอายุ รุ่นั/วัต่ถุุอันัเป็นัส่ืวนัประกอบข้องปุ�ยเคมีู เงื�อนัไข้แก้ไข้เรื�องการต่่อใบอนุัญาต่

    (6) ร่างพระราชีบัญญัติ่พันัธ์ุุ์พืชี (ฉบับทีำ�..) พ.ศ. ....แก้ไข้เพิ�มูเต่ิมูเพื�อให้ครอบคลุมูถุ้งการควบคุมู 
พันัธ์ุุ์เห็ด้ และสืาหร่ายด้้วย และปรับปรุงบทำบัญญัติ่ให้สือด้คล้องต่ามูอนัุสัืญญาว่าด้้วยการค้าระหว่างประเทำศ ซ้ื้�งชีนัิด้สัืต่ว์ป่า 
และพืชีป่าทีำ�ใกล้จัะสูืญพันัธ์ุุ์ รวมูทัำ�งแก้ไข้เพิ�มูเติ่มูองค์ประกอบข้องคณะกรรมูการ และกำาหนัด้ให้พนัักงานัเจ้ัาหน้ัาทีำ�มีูอำานัาจั 
รับคืนัพืชีอนุัรักษ์ทีำ�ส่ืงออกโด้ยไมู่ถูุกต้่อง

    (7) ร่างพระราชีบัญญัติ่คุ้มูครองพันัธ์ุุ์พืชี (ฉบับทีำ�..) พ.ศ. ....ปรับปรุงกฎหมูายใหมู่ โด้ยการกำาหนัด้ 
หลักเกณฑ์์ วิธีุ์การคุ้มูครองพันัธ์ุุ์พืชีใหมู่ การปรับปรุงว่าด้้วยระยะเวลาการคุ้มูครอง กำาหนัด้มูาต่รฐานัการคุ้มูครองชัี�วคราว  
ปรับปรุงแก้ไข้ข้อบเข้ต่และสิืทำธิุ์นัักปรับปรุงพันัธ์ุุ์ การใช้ีประโยชีน์ัพันัธ์ุุ์พืชีพื�นัเมืูองทัำ�วไปและพันัธ์ุุ์ป่า การข้้�นัทำะเบียนัชุีมูชีนั  
ปรับปรุงคณะกรรมูการเพื�อความูเหมูาะสืมู

    (8) ร่างพระราชีบัญญัติ่จััด้ระเบียบกิจัการแพปลา (ฉบับทีำ�..) พ.ศ. .... ปรับปรุงบทำบัญญัติ่ต่่าง ๆ  
ทีำ�ใช้ีบังคับมูาเป็นัเวลานัานัให้มีูความูทัำนัสืมัูย สือด้คล้องกับการประกอบกิจัการค้าข้าย กิจัการประมูง การลงทำุนั รวมูถุ้ง 
การค้าระหว่างประเทำศ

    (9) ร่างพระราชีบัญญัติ่โคนัมูและผลิต่ภัณฑ์์นัมู (ฉบับทีำ�..) พ.ศ. แก้ไข้กำาหนัด้ให้กรมูปศุสัืต่ว์ 
เป็นัฝ่้ายเลข้านุัการคณะกรรมูการโคนัมูฯ แทำนั อ.สื.ค. และปรับปรุงกลไกการบริหารจััด้การให้มีูประสิืทำธิุ์ภาพมูากยิ�งข้้�นั

    (10) ร่างพระราชีบัญญัติ่พัฒนัาทีำ�ดิ้นั (ฉบับทีำ�..) พ.ศ. .... แก้ไข้เพิ�มูเต่ิมูบทำนัิยามู องค์ประกอบ 
และอำานัาจัหน้ัาทีำ�คณะกรรมูการพัฒนัาทีำ�ดิ้นั เพิ�มูอำานัาจัหน้ัาทีำ�ข้องกรมูพัฒนัาทีำ�ดิ้นัให้ครอบคลุมูถุ้งการทำำาสืำามูะโนัทีำ�ดิ้นัเพื�อการเกษต่ร  
การพัฒนัาและเก็บรักษานัำ�าในัดิ้นัและนัำ�าผิวดิ้นัเพื�อการเกษต่ร การให้บริการ สืาธิุ์ต่ ถุ่ายทำอด้เทำคโนัโลยีด้้านัการพัฒนัาทีำ�ดิ้นั

    (11) ร่างพระราชีบัญญัติ่ป้องกันัการทำารุณกรรมูและการจััด้สืวัสืดิ้ภาพสัืต่ว์ (ฉบับทีำ�..) พ.ศ. ....  
ควบคุมูทำางทำะเบียนั เพิ�มูความูรับผิด้ชีอบข้องเจ้ัาข้องสัืต่ว์ รวมูทัำ�งบทำบาทำหน้ัาทีำ�และอำานัาจัข้องราชีการส่ืวนัท้ำองถิุ�นั 
ในัการด้ำาเนิันัการออกข้้อบัญญัติ่ท้ำองถิุ�นัในัการข้้�นัทำะเบียนัสัืต่ว์เลี�ยง
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 	 การ์นำาลูกหลานเกษตร์กร์กล่บบ้าน	สานต่อัอัาชีีพื้การ์เกษตร์	

  สืนัับสืนุันัให้ลูกหลานัสืมูาชีกิสืหกรณ์ หรือบุคคลทัำ�วไปทีำ�ต้่องการ
คืนักลับสู่ืถิุ�นัฐานับ้านัเกิด้ได้้กลับมูาทำำาอาชีีพเกษต่รกรรมูในับ้านัเกิด้ข้องต่นัเอง  
เพื�อสืร้างความูมัู�นัคง ในัการประกอบอาชีีพการเกษต่ร และมีูรายได้้ทีำ�สืามูารถุ
ด้ำารงชีีพได้้อย่างยั�งยืนั โด้ยแนัะนัำาส่ืงเสืริมูลูกหลานัเกษต่รกรในัการรวมูกลุ่มู 
เชืี�อมูโยงเครือข่้ายร่วมูกันัระหว่างลูกหลานั การวางแผนัการผลิต่ ต่ลอด้จันั
จััด้หาต่ลาด้รองรับ ซ้ื้�งได้้จััด้อบรมูถุ่ายทำอด้ความูรู้ให้แก่ลูกหลานัเกษต่รกร  
รวมู 2 หลักสูืต่ร คือ (1) หลักสูืต่รการประกอบอาชีีพเกษต่รสืมัูยใหมู่ เริ�มูตั่�งแต่่
การวางแผนัการผลิต่ การวิเคราะห์ดิ้นั การใช้ีปุ�ย และ 
การควบคุมูแมูลงศัต่รูพืชี ผ่านัระบบออนัไลน์ั 750 คนั และ 
(2) หลักสูืต่รสืร้างทัำกษะการต่ลาด้สิืนัค้าเกษต่ร 1,485 คนั 
แนัะนัำาให้ลูกหลานัเกษต่รกรจััด้ทำำาแผนัการผลิต่ การแปรรูป 
และการต่ลาด้ (ทัำ�งต่ลาด้แบบออนัไลน์ัและต่ลาด้ในัชุีมูชีนั)  
มีูการประกอบอาชีีพเกษต่รอย่างต่่อเนืั�องครบทุำกจัังหวัด้/พื�นัทีำ�  
รวมู 497 คนั พร้อมูให้ความูรู้ความูเข้้าใจัเกี�ยวกับการจััด้ทำำา
บัญชีีรับ – จ่ัาย ในัครัวเรือนั บัญชีีต้่นัทุำนัอาชีีพ และการใช้ีข้้อมููลทำางบัญชีีในัการพัฒนัาอาชีีพ 
382 ราย ลูกหลานัเกษต่รกรมีูรายได้้จัากการประกอบอาชีีพเกษต่รเพิ�มูข้้�นัเฉลี�ยร้อยละ 3.5 
รวมูยอด้จัำาหน่ัายสิืนัค้าเกษต่ร มููลค่ากว่า 8.69 ล้านับาทำ

การุขัับเคล่ื่�อนภาคเกษตรุ
ในช่่วงการุแพรุ่รุะบาดขัองไวรัุสโควิด-19
	 ชี�วงก�รแพัร�ระบ�ดำขึ้องไวรัสโควิดำ-19	 ตั�งแต�ปี	 2563	 เป็นิต้นิมี�	 
สินิค้�เกษตรได้ำรับผลกระทบเป็นิอย��งมี�ก	 โดำยเฉพั�ะผลไม้ีซ้่�งส�วนิใหญ� 
พ้ั�งพั�ตล�ดำส�งออกเป็นิหลัก	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ได้ำเร�ง	 ชี�วยแก้ปัญห�
ด้ำวยก�รขึ้ับเคล่�อนิยุทธศ�สตร์ตล�ดำนิำ�ก�รผลิตอย��งต�อเนิ่�อง	 ผ��นิคณ์ะทำ�ง�นิ
ร�วมีขึ้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์	 และกระทรวงพั�ณิ์ชีย์	 ก�รตกลง 
คว�มีร�วมีม่ีอกับ	Modern	 Trade	 เพ่ั�อส�งเสริมีสนัิบสนุินิ	 และพััฒนิ�กลุ�มีผ้่ผลิต
สินิค้�เกษตร	 ส่�ตล�ดำนิำ�ก�รผลิต	 ระหว��งเกษตรกรและผ้่ประกอบก�ร	 เชี�นิ	 
ห้�ง	Makro	 ห้�ง	 Tesco	 Lotus	 ห้�ง	 Big	C	 รวมีทั�ง	 ก�รสร้�งตล�ดำออนิไลน์ิ	
(E-Commerce)	 เพ่ั�อส�งเสริมีและพััฒนิ�ก�รจำ�หนิ��ยสินิค้�ด้ำ�นิก�รเกษตร 
ผ��นิชี�องท�งออนิไลนิ์	 เชี�นิ	 www.ortorkor.com	 www.DGTfarm.com	 
www.ตล�ดำเกษตรกรออนิไลน์ิ .com	 www.Thailandpostmart .com	 
รวมีถ้ีง	 Facebook	 Line	 Lazada	 Shopee	 Alibaba	 และ	 GRAB	พัร้อมีทั�ง 
ชี�วยแก้ไขึ้ปัญห�อุปสรรคติดำขัึ้ดำ	 เพ่ั�อให้ก�รจำ�หนิ��ยสินิค้�พ่ัชีผลท�งก�รเกษตร	
มีีคว�มีคล�องตัวและเพิั�มีร�ยได้ำให้กับเกษตรกร	อ�ทิ
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  n	 การ์ส่งเสริ์มการ์จัำาหน่ายุทุเรี์ยุนผ่านร์ะบบส่�งซ้ื้�อัล่วงหน้า	 (Pre-Order	 platform)	 ด้้วยแพลต่ฟอร์มูใหมู่บนั 
ความูร่วมูมืูอระหว่างกระทำรวงเกษต่รฯ กระทำรวงพาณิชีย์ บริษัทำเอกชีนั และสืหกรณ์ผลไมู้ เช่ีนั สืหกรณ์เมืูองข้ลุง จัังหวัด้จัันัทำบุรี  
ไปประเทำศจีันัซ้ื้�งเป็นัต่ลาด้ใหญ่ทีำ�สุืด้ข้องผลไมู้ไทำย โด้ยเมืู�อวันัทีำ� 27 เมูษายนั 2564 ได้้ส่ืงข้้�นัเครื�องทีำ�สืนัามูบินัสุืวรรณภูมิูไปยัง 
เมืูองเซิื้นัเจิั�นั 20 ตั่นั และเมืู�อวันัทีำ� 8 พฤษภาคมู 2564 จัำานัวนั 25 ตั่นั สู่ืเมืูองซีื้อานัเมืูองเอกข้องมูณฑ์ลส่ืานัซีื้ในัภาคต่ะวันัต่ก 
เฉียงเหนัือข้องจีันั นัับว่าเป็นัการสืร้าง แบรนัด์้ทุำเรียนัไทำยในัระดั้บสืหกรณ์ผลไมู้  
(Cooperative Farm based Branding) ต่ามูแนัวทำางเกษต่รสืร้างสืรรค์  
(Creative Agriculture) ช่ีวยให้เกษต่รกรชีาวสืวนัทุำเรียนัและสืหกรณ์สืามูารถุ 
ข้ายได้้ราคาสูืงข้้�นั และจัะข้ยายผลไปยังสิืนัค้าเกษต่รอื�นั ๆ ต่่อไป

  n	 โคร์งการ์	 “เกษตร์กร์	 Happy”	 ภัายุใต้แนวคิด้	 "คนกิน 
ยิุ�มได้้	 เกษตร์กร์ไทยุแฮปปี�"	และ	 "คนไทยุไม่ทิ�งก่น"	 เพื�อแก้ไข้ปัญหาเร่งด่้วนั 
ในัการช่ีวยเกษต่รกรชีาวสืวนัมูังคุด้ เงาะ ลำาไย และลองกอง โด้ยรณรงค์ 
ส่ืงเสืริมูการบริโภคผลไมู้ไทำยภายในัประเทำศ เพิ�มูกิจักรรมูการค้าทัำ�งออฟไลน์ั 
และออนัไลน์ั เพื�อระบบการค้าทีำ�เป็นัธุ์รรมู และยกระดั้บราคาเพิ�มูรายได้้ 
ให้เกษต่รกร ซ้ื้�งได้้รับความูร่วมูมูือจัากทุำกภาคส่ืวนั ทัำ�งกระทำรวงพาณิชีย์  
กระทำรวงดิ้จิัทัำลเพื�อเศรษฐกิจัและสัืงคมู กระทำรวงมูหาด้ไทำย กรมูประชีาสัืมูพันัธ์ุ์,  
ทำทำบ.5 กองทัำพบก, บริษัทำ ไปรษณีย์ไทำย จัำากัด้, บริษัทำ แกร็บ ประเทำศไทำยจัำากัด้,  
บริษัทำ เซ็ื้นัทำรัล กรุ๊ป จัำากัด้, และเครือข่้ายร้านัธุ์งฟ้า เป็นัต้่นั

 	 การ์ส่งเสริ์มการ์ผลิตและจัำาหน่ายุผลผลิตทางการ์เกษตร์

  n	 นโยุบายุข่่บเคล้�อันการ์พ่ื้ฒนาพ้ื้ชีสมุนไพื้ร์ไทยุ	และพ้ื้ชีทางเล้อักอ้ั�น	 ๆ	 เน้ันัให้เกิด้ความูเชืี�อมูโยง ในัการพัฒนัา 
ต่ลอด้ห่วงโซ่ื้อุปทำานัตั่�งแต่่ต้่นัทำาง กลางทำาง และปลายทำาง ต่ามูหลักการ “ต่ลาด้นัำาการผลิต่” ทีำ�เน้ันัผลิต่พืชีทีำ�มีูศักยภาพ มีูความู 
ต้่องการข้องต่ลาด้ และทีำ�สืำาคัญสือด้ล้องกับนัโยบายข้องรัฐบาลทีำ�ได้้ให้ความูสืำาคัญกับการพัฒนัาสืมุูนัไพรไทำย ซ้ื้�งเป็นัภูมิูปัญญา 
และทำรัพยากรข้องประเทำศ โด้ยจััด้ทำำาแผนัทีำ�ความูเหมูาะสืมูข้องทีำ�ดิ้นัสืำาหรับปลูกพืชีสืมุูนัไพร (Land Suitability) ทีำ�สืำาคัญ และ 
เป็นัทีำ�ต้่องการข้องต่ลาด้ รวมู 24 ชีนิัด้ ได้้แก่ ข้มิู�นัชัีนั ไพล บัวบก กระชีายด้ำา ฟ้าทำะลายโจัร กระชีายเหลืองกระวานั ข่้า ขิ้ง คำาฝ้อย  
ต่ะไคร้ บุก พริกไทำย และว่านัชัีกมูด้ลูก เก๊กฮวย กระเจีั�ยบแด้ง ดี้ปลี บอระเพ็ด้ พญายอ เพชีรสัืงฆาต่ มูะระขี้�นัก มูะลิ มูะแว้งเครือ  
มูะแว้งต้่นั พร้อมูทัำ�งข้ับเคลื�อนันัโยบายการปลูกพืชีสืมูุนัไพรฟ้าทำะลายโจัรเพื�อป้อนัเป็นัวัต่ถุุดิ้บให้กับผู้ผลิต่ยาฟ้าทำะลายโจัร 
เป็นัยาต้่านัไวรัสืโควิด้-19 โด้ยคัด้เลือกสืหกรณ์ทีำ�เกษต่รกรสืมูาชิีกมีูพื�นัทีำ�ทีำ�เหมูาะสืมู และ สืหกรณ์มีูความูพร้อมูทีำ�เริ�มูด้ำาเนิันัโครงการ  
21 แห่ง ในัพื�นัทีำ� 11 จัังหวัด้ เกษต่รกรสืมูาชีิกปลูกฟ้าทำะลายโจัร 281 ราย พื�นัทีำ� 104 ไร่ รวมู 995,418 ต้่นั คาด้ว่าจัะมีู 
ปริมูาณผลผลิต่ 184,950 กิโลกรัมู โด้ยได้้รับการสืนัับสืนุันักล้าพันัธ์ุุ์จัากกรมูวิชีาการเกษต่ร 772,500 ต้่นั และมีูแผนัทีำ�จัะส่ืงผลผลิต่ 
จัำาหน่ัายให้กับหน่ัวยงานัภาคี เครือข่้าย เช่ีนั บริษัทำผลิต่ภัณฑ์์สืมุูนัไพรไทำย จัำากัด้ มููลนิัธุ์ิโรงพยาบาลเจ้ัาพระยาอภัย โรงพยาบาล 
อภัยภูเบศร์ และคณะเภสัืชีศาสืต่ร์ มูหาวิทำยาลัยสืงข้ลานัครินัทำร์ เป็นัต้่นั
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  n	 การ์กร์ะจัายุข้่าวสาร์เพ้ื้�อัช่ีวยุเหล้อัชีาวนาและลด้ค่าคร์อังชีีพื้ข่อังผู้บริ์โภัคที�ได้้ร่์บผลกร์ะทบจัากการ์ร์ะบาด้ 
ข่อังโร์คติด้เช้ี�อัไวร่์สโคโร์น่า	 2019	 โด้ยร่วมูกับเครือข่้ายสืหกรณ์/กลุ่มูเกษต่รกร ผู้ผลิต่และจัำาหน่ัายข้้าวสืาร 35 แห่ง ปริมูาณ 
ข้้าวสืารทีำ�ต้่องการกระจัาย 20,108 ตั่นั โด้ยกรมูสื่งเสืริมูสืหกรณ์สืนัับสืนัุนัเงินัอุด้หนุันัลักษณะจั่ายข้าด้ให้กับสืหกรณ์ 
และกลุ่มูเกษต่รกรเพื�อเป็นัค่าข้นัส่ืงและค่าบรรจุัภัณฑ์์ รวมูทัำ�งสิื�นั 2,100,000 บาทำ เพื�อเพิ�มูช่ีองทำางการจัำาหน่ัายข้้าวสืาร 
ข้องสืหกรณ์ รวมูทัำ�งบรรเทำาความูเด้ือด้ร้อนัข้องสืหกรณ์ทีำ�มีูข้้าวสืารและข้้าวเปลือกค้างสืต่็อก รักษาเสืถุียรภาพราคาข้้าว 
ในัระบบสืหกรณ์ เป็นัการเต่รียมูความูพร้อมูให้สืหกรณ์ในัการรับซืื้�อข้้าวเปลือก ปีการผลิต่ 2564/65 และผู้บริโภคข้้าวสืาร 
ได้้บริโภคข้้าวสืารจัากชีาวนัาในัราคาทีำ�เป็นัธุ์รรมู ช่ีวยลด้ค่าครองชีีพข้องผู้บริโภคทีำ�ได้้รับผลกระทำบจัากการระบาด้ข้อง 
โรคติ่ด้เชืี�อไวรัสืโคโรน่ัา 2019 ระหว่างเดื้อนัสิืงหาคมู – พฤศจิักายนั 2564

  n	 การ์กร์ะจัายุผลไม้ผ่านเคร้์อัข่่ายุสหกร์ณ์์เพ้ื้�อับร์ร์เทาความเด้้อัด้ร้์อันข่อังสมาชิีกเกษตร์กร์	จัากสืถุานัการณ ์
การระบาด้ข้องโรคโควิด้-19 ทีำ�ไมู่สืามูารถุกระจัายผลไมู้ออกนัอกแหล่งผลิต่ และผลผลิต่ทีำ�ไมู่สืามูารถุจัำาหนั่ายภายในัประเทำศ 
หรือส่ืงออกได้้ โด้ยใช้ีวิธีุ์การสืหกรณ์/กลุ่มูเกษต่รกรเป็นักลไกในัการข้ับเคลื�อนัสู่ืผู้บริโภคในัราคาทีำ�เป็นัธุ์รรมู ช่ีวยกระจัายผลไมู้  
และแก้ปัญหาผลผลิต่ล้นัต่ลาด้และยกระดั้บราคาจัำาหน่ัายผลผลิต่ในัพื�นัทีำ�ไมู่ให้ต่กต่ำ�า ด้ำาเนิันัการในัลักษณะซืื้�อข้าย/แลกเปลี�ยนั 
สิืนัค้าข้้าวและผลไมู้ 5 ชีนิัด้ ได้้แก่ มัูงคุด้ ลำาไย เงาะ ลองกอง และทุำเรียนั จัากสืถุาบันัเกษต่รกรต้่นัทำาง 34 แห่ง 20 จัังหวัด้  
สืหกรณ์ปลายทำาง/หน่ัวยงานัราชีการ 280 แห่ง 61 จัังหวัด้ ปริมูาณซืื้�อข้าย/แลกเปลี�ยนั 1,993.94 ตั่นั มููลค่า 54.937 ล้านับาทำ

Annual Report 2021
Ministry of Agriculture and Cooperatives68



 	 การ์ข่่บเคล้�อัน	BCG	Model	ภัาคเกษตร์	ผล่กด่้นเกษตร์ไทยุสู่	3	สูง		ประกอบด้้วย

  “ประสิืทำธิุ์ภาพสูืง มูาต่รฐานัสืูงและรายได้้สูืง” ด้้วยการใช้ีเทำคโนัโลยีและนัวัต่กรรมูผสืานัภูมิูปัญญา มุู่งยกระดั้บ 
ผลผลิต่เกษต่รสู่ืมูาต่รฐานัสูืงครอบคลุมูทัำ�งด้้านัคุณภาพ โภชีนัาการ ความูปลอด้ภัยและระบบการผลิต่ทีำ�ยั�งยืนั เพื�อเป้าหมูาย 
ให้การทำำาการเกษต่รเป็นัอาชีีพทีำ�สืร้างรายได้้สูืงด้้วยการผลิต่สิืนัค้าเกษต่รทีำ�เน้ันัความูเป็นัพรีเมีู�ยมู มีูความูหลากหลาย  
และกำาหนัด้ราคาข้ายได้้ต่ามูคุณภาพข้องผลผลิต่เกษต่ร โด้ยรวบรวมูประเด็้นัและกิจักรรมูเพิ�มูเติ่มูภายใต้่ BCG Value Chain  
ภาคการเกษต่ร และพิจัารณาโครงการ/กิจักรรมูข้องหน่ัวยงานัต่่าง ๆ คัด้เลือกโครงการทีำ�สือด้คล้องกับกรอบการด้ำาเนิันังานั  
BCG Value Chain ภาคการเกษต่ร ภายใต้่หลักการ “ต่ลาด้นัำาการผลิต่” จัำานัวนั 39 โครงการ ในัระดั้บกรมูและระดั้บจัังหวัด้ด้้วย  
เพื�อให้การจััด้ทำำาแผนังานั/โครงการข้ับเคลื�อนัการด้ำาเนิันังานัภาคเกษต่รด้้วยโมูเด้ลเศรษฐกิจั BCG ข้องกระทำรวงเกษต่ร 
และสืหกรณ์มีูความูสือด้คล้องเชืี�อมูโยงกันัต่ลอด้ห่วงโซ่ื้คุณค่า และให้เกิด้ผลเป็นัรูปธุ์รรมูอย่างแท้ำจัริง พร้อมูได้้คัด้เลือกพื�นัทีำ�นัำาร่อง  
5 จัังหวัด้ ได้้แก่ ราชีบุรี พัทำลุง จัันัทำบุรี ข้อนัแก่นั และลำาปาง

 	 การ์ทำาข้่อัตกลงความร่์วมม้อั	(MOU)	ก่บหน่วยุงานต่าง	ๆ	อาทิำ

  n	 การ์ลงนามพิื้ธีสาร์ว่าด้้วยุข้่อักำาหนด้ในการ์ก่กก่นโร์คและตร์วจัสอับสำาหร่์บการ์ส่งอัอักและนำาเข้่าผลไม้ 
ผ่านปร์ะเทศที�สามร์ะหว่างปร์ะเทศไทยุและสาธาร์ณ์ร่์ฐปร์ะชีาชีนจีัน	 โด้ยได้้ลงนัามูร่วมูกับ Mr.Wang Lingjun รัฐมูนัต่รีช่ีวยว่าการ 
กระทำรวงการศุลกากรแห่งสืาธุ์ารณรัฐประชีาชีนัจีันั ส่ืงผลให้มีูด่้านันัำาเข้้า - ส่ืงออกสิืนัค้าเกษต่รเพิ�มูข้้�นั รวมูทัำ�งสิื�นั 16 ด่้านั  
โด้ยเป็นัด่้านัข้องไทำย 6 ด่้านั (เชีียงข้อง มุูกด้าหาร นัครพนัมู บ้านัผักกาด้ บ้งกาฬ หนัองคาย) และด่้านัข้องจีันั 10 ด่้านั  
(โหย่วอี�กว่านั โมู่ฮานั ต่งซิื้ง ด่้านัรถุไฟผิงเสีืยง ด่้านัรถุไฟโมู่ฮานั เหอโข่้ว ด่้านัรถุไฟเหอโข่้ว หลงปัง เทีำยนัเป่า และสุืยโข่้ว)  
ซ้ื้�งทีำ�ผ่านัมูาไทำยและจีันัได้้มีูการลงนัามูพิธีุ์สืารเกี�ยวกับการส่ืงออกและนัำาเข้้าผลไมู้ทำางบกผ่านัประเทำศทีำ�สืามู ทัำ�งหมูด้ 2 ฉบับ  
ได้้แก่ เส้ืนัทำาง R9 ซ้ื้�งลงนัามูเมืู�อวันัทีำ� 24 มิูถุุนัายนั 2552 และเสื้นัทำาง R3A ลงนัามูเมืู�อวันัทีำ� 21 เมูษายนั 2554 ทัำ�งนีั�  
พิธีุ์สืารทัำ�ง 2 ฉบับ ครอบคลุมูผลไมู้จัากไทำย 22 ชีนิัด้ การข้ยายด่้านัข้นัสื่งเป็นัผลด้ีต่่อสิืนัค้าเกษต่ร ให้สืามูารถุกระจัายไปยัง 
มูณฑ์ลต่่าง ๆ ข้องจีันัได้้อย่างทัำ�วถุ้งในัระยะสัื�นั และจััด้ส่ืงได้้รวด้เร็วกว่าการข้นัส่ืงทำางเรือทีำ�สืำาคัญเป็นัการสืร้างโอกาสื 
ให้กับพี�น้ัองเกษต่รกร เพราะเมืู�อมีูการส่ืงออกกระจัายสิืนัค้าได้้รวด้เร็ว ย่อมูส่ืงผลให้ราคาสิืนัค้าเกษต่รไทำยมีูราคาดี้  
อีกทัำ�งผู้บริโภคจีันั ยังได้้มีูโอกาสืบริโภค ลิ�มูลองรสืชีาติ่ผลไมู้ไทำยได้้จัำานัวนัมูากและหลากหลายชีนิัด้มูากข้้�นั
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  n	 การ์ลงนามบ่นทึกข้่อัตกลงความร่์วมม้อัว่าด้้วยุการ์สร้์างความร่์วมม้อัในการ์แก้ไข่ปัญหาและพ่ื้ฒนา 
ขี่ด้ความสามาร์ถในการ์แข่่งข่่นให้เกษตร์กร์ที�ได้้ร่์บผลกร์ะทบจัากการ์เปิด้เสรี์ทางการ์ค้า	 ให้มีูศักยภาพในัการแข่้งขั้นัเพิ�มูข้้�นั 
ร่วมูกันั ระหว่างสืำานัักงานัเศรษฐกิจัการเกษต่ร โด้ยกองทุำนัปรับโครงสืร้างการผลิต่ภาคการเกษต่รเพื�อเพิ�มูขี้ด้ความูสืามูารถุ 
ทำางการแข่้งขั้นัข้องประเทำศ (กองทำุนั FTA) และหนั่วยงานัภาคีภาครัฐและเอกชีนั รวมู 9 หนั่วยงานั เพื�อสืร้างความูร่วมูมืูอ 
พัฒนัาข้ีด้ความูสืามูารถุในัการแข่้งข้ันัให้เกษต่รกรทีำ�ได้้รับผลกระทำบจัากการเปิด้เสืรีทำางการค้าในัทำุก ๆ กรอบการค้าเสืรี  
ทัำ�งในัระดั้บทำวิภาคีและพหุภาคี โด้ยเฉพาะสิืนัค้าเกษต่รทีำ�ได้้รับผลกระทำบ เช่ีนั โคเนืั�อ โคนัมู นัำ�านัมูดิ้บ ข้้าว ชีา กาแฟ ผัก  
และผลไมู้ เป็นัต้่นั

  n	 การ์ลงนามบ่นทึกข้่อัตกลงความร่์วมม้อัการ์ร่์บซ้ื้�อัผลผลิตทางการ์เกษตร์และการ์สน่บสนุนพ้ื้�นที�จัำาหน่ายุ 
และกร์ะจัายุผลผลิตทางการ์เกษตร์ร์ะหว่างกร์ะทร์วงเกษตร์และสหกร์ณ์์	 และกร์ะทร์วงกลาโหม	 โด้ยมีูวัต่ถุุประสืงค์หลัก 
เพื�อให้ข้้าราชีการทำหารและครอบครัว รวมูถุ้งประชีาชีนัในัพื�นัทีำ�จัังหวัด้ต่่าง ๆ มีูโอกาสืได้้เข้้าถุ้งผลผลิต่ทำางการเกษต่ร 
และอาหารทีำ�มีูคุณภาพในัราคาทีำ�เป็นัธุ์รรมู อีกทัำ�งเป็นัการช่ีวยเหลือเกษต่รกรให้มีูจุัด้จัำาหน่ัายและกระจัายผลผลิต่ทำางการเกษต่ร  
บรรเทำาผลกระทำบจัากกรณีผลผลิต่ทำางการเกษต่รล้นัต่ลาด้และมีูราคาต่กต่ำ�า อันัเนืั�องมูาจัากสืถุานัการณ์ต่่าง ๆ พร้อมูสืนัับสืนุันั 
พื�นัทีำ�สืำาหรับเป็นัจุัด้จัำาหนั่ายและกระจัายสิืนัค้าเกษต่รในัจัังหวัด้ต่่าง ๆ รวมูถุ้งพื�นัทีำ�ใกล้เคียง โด้ยจัะสืนัับสืนัุนัและคัด้เลือก 
พื�นัทีำ�ทีำ�มีูศักยภาพเพื�อจัำาหน่ัายและกระจัายผลผลิต่ทำางการเกษต่ร (Drop Point) และรับซืื้�อผลผลิต่ทำางการเกษต่รจัากเกษต่รกร  
ต่ามูความูต่้องการและศักยภาพข้องหนั่วย เช่ีนั ผลผลิต่ปศุสัืต่ว์ ประมูง ผักและผลไมู้ต่ามูฤดู้กาล ผลิต่ภัณฑ์์นัมู ไข่้  
สิืนัค้าเกษต่รอินัทำรีย์ เป็นัต้่นั ซ้ื้�งได้้กำาหนัด้พื�นัทีำ�ทีำ�พร้อมูให้การสืนัับสืนุันั รวมู 42 พื�นัทีำ� ครอบคลุมูทุำกภาคในัพื�นัทีำ�ข้องสืำานัักงานั 
ปลัด้กระทำรวงกลาโหมู กองบัญชีาการกองทัำพไทำย กองทัำพบก กองทัำพเรือ และกองทัำพอากาศ

 	 การ์จ่ัด้ทำาโคร์งการ์	“แบ่งปันนำ�าใจั	เกษตร์ไทยุสู้โควิด้-19”	

  โด้ยกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ ร่วมูกับหน่ัวยงานัต่่าง ๆ ทัำ�งภาครัฐ และเอกชีนั ในัการนัำาสิืนัค้าเกษต่รคุณภาพ  
รวมูถุ้งสิืนัค้าอุปโภค บริโภค อาทิำ กล้วยหอมู ลำาไย แก้วมัูงกร มัูงคุด้ เงาะ แต่งกวา มูะเขื้อเปราะ ถัุ�วฝั้กยาว พริกขี้�หนูั กะเพรา  
คะน้ัา ฟักทำอง ข้นัมูปังกรอบ กาแฟ ซีื้อิ�วข้าว และนัำ�าดื้�มู ส่ืงต่่อไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสืนัามู และสืนัับสืนุันัเรือนัจัำา  
ทัำ�งในัเข้ต่กรุงเทำพฯ และปริมูณฑ์ล เพื�อเป็นัข้วัญและกำาลังใจัแก่บุคลากรทำางการแพทำย์ และเจ้ัาหนั้าทีำ�ทุำกภาคสื่วนั  
ต่ลอด้จันัประชีาชีนัทีำ�ได้้รับความูเดื้อด้ร้อนัจัากโควิด้ – 19

  n	 การ์ลงนามบ่นทึกความร์่วมม้อั	 (MOU)	 ร์ะหว่างกร์ะทร์วงเกษตร์และสหกร์ณ์์	 โดยส่ำานักังานมาตรฐาน 
สิ่นค้้าเกัษตรและอาหารแห่งชาติ (มกัอช.) และส่มาค้มกัารค้้าตลาดกัลางค้้าส่่งสิ่นค้้าเกัษตรไทำย (TAWMA) ในัการส่ืงเสืริมู 
และสืนัับสืนุันัการนัำามูาต่รฐานัสิืนัค้าเกษต่ร (มูกษ.) ไปปฏิิบัติ่ใช้ีสืำาหรับต่ลาด้กลาง เริ�มูตั่�งแต่่การ คัด้แยกคุณภาพ ตั่ด้แต่่ง  
บรรจุั ต่ลอด้จันัการข้นัส่ืง เพื�อให้สิืนัค้าคงคุณภาพ ลด้การสูืญเสีืย จันัถุ้งปลายทำางผู้บริโภค นัำาร่องทีำ� “ต่ลาด้ไทำ” ซ้ื้�งถืุอว่า 
เป็นัต่ลาด้ทีำ�ใหญ่ทีำ�สุืด้ในัอาเซีื้ยนั และมีูความูสืำาคัญต่่อห่วงโซ่ื้ข้องสิืนัค้าเกษต่รและอาหาร จัากนัั�นัจัะนัำาต้่นัแบบจัาก “ต่ลาด้ไทำ”  
ข้ยายผลไปยังต่ลาด้กลางสิืนัค้าเกษต่รแห่งอื�นัเพิ�มูเติ่มูในัปีถัุด้ไป
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 	 การ์จ่ัด้ทำาโคร์งการ์ภัายุใต้นโยุบายุฟ้ื้�นฟูื้เศร์ษฐกิจัและส่งคมข่อังปร์ะเทศ	

  ทีำ�ได้้รับผลกระทำบจัากการระบาด้ข้องโรคต่ิด้เชืี�อไวรัสืโคโรนัา 2019 ด้้านัการเกษต่ร โด้ยจััด้ทำำาข้้อเสืนัอโครงการ 
ผ่านัสืำานัักงานัสืภาพัฒนัาการเศรษฐกิจัและสัืงคมูแห่งชีาติ่ ซ้ื้�งมีูโครงการทีำ�ผ่านัการอนุัมัูติ่จัากมูติ่คณะรัฐมูนัต่รี รวมูทัำ�งสิื�นั  
29 โครงการ งบประมูาณรวมู 25,213.04 ล้านับาทำ โด้ยมีูผลการด้ำาเนิันังานั ณ สิื�นัเดื้อนัธัุ์นัวาคมู 2564 ดั้งนีั�

  n	 แผนงานลงทุนและกิจักร์ร์มที�สามาร์ถพื้ลิกฟ้ื้�นกิจักร์ร์มทางเศร์ษฐกิจั	 จัำานวน	 4	 โคร์งการ์	 งบปร์ะมาณ์	 
17,369.32	ล้านบาท	ปร์ะกอับด้้วยุ
   1.  โค้รงกัารพื่ัฒนาธ์ุ์รกิัจบริกัารดินและป์้�ยเพ่ื่�อช์มชน (One Stop Service) งบประมูาณ 169.89 ล้านับาทำ  
เบิกจ่ัาย 149.79 ล้านับาทำ โด้ยกรมูสื่งเสืริมูการเกษต่รด้ำาเนิันัการในัพื�นัทีำ�ศูนัย์จััด้การด้ินัปุ�ยชุีมูชีนั (ศด้ปชี.) 394 ศูนัย์/อำาเภอ  
63 จัังหวัด้ กลุ่มูเป้าหมูาย คือ เกษต่รกร 107,000 ราย จัากสืมูาชีิกศูนัย์จััด้การดิ้นัปุ�ยชุีมูชีนั และเกษต่รกรแปลงใหญ่ 
ทีำ�ปลูกพืชีเศรษฐกิจัสืำาคัญ เช่ีนั ข้้าว ไมู้ผล พืชีผัก อ้อย ยางพาราข้้าวโพด้เลี�ยงสัืต่ว์ มัูนัสืำาปะหลัง ปาล์มูนัำ�ามัูนั เป็นัต้่นั  
โด้ย ศด้ปชี. ทัำ�ง 394 ศูนัย์ ได้้จัด้ทำะเบียนัเป็นัผู้จัำาหน่ัายปุ�ยกับกรมูวิชีาการเกษต่ร สืามูารถุให้บริการต่รวจัวิเคราะห์ดิ้นั ให้คำาแนัะนัำา 
การจััด้การดิ้นัและปุ�ยให้กับเกษต่รกร 113,950 ราย ให้บริการจัำาหน่ัายแมู่ปุ�ย 81,455 กระสือบ และให้บริการผสืมูปุ�ย  
4,067,218 กิโลกรัมู ทำำาให้เกิด้การจ้ัางงานัในัชุีมูชีนั 1,803 คนั ในัส่ืวนัข้องการนัำาความูรู้ไปปฏิิบัติ่ข้องเกษต่รกร พบว่า เกษต่รกร 
นัำาความูรู้ไปปฏิิบัติ่ 108,036 ราย (ร้อยละ 94.81 ข้องเกษต่รกรทีำ�ได้้รับคำาแนัะนัำา) ในัพื�นัทีำ� 1.34 ล้านัไร่ ทำำาให้ปริมูาณการใช้ีปุ�ย 
ลด้ลง 55,335.41 ตั่นั (ร้อยละ 45.64 จัากการใช้ีปุ�ยก่อนัเข้้าร่วมูโครงการ) ส่ืงผลให้ต้่นัทุำนัการใช้ีปุ�ยเคมูีลด้ลงร้อยละ 36.91  
คิด้เป็นัมููลค่า 594.24 ล้านับาทำ นัอกจัากนีั� ได้้มีูการพัฒนัา Platform และ Application รู้ดิ้นั รู้ปุ�ย เพื�อให้คำาแนัะนัำาการใช้ีปุ�ย 
แก่เกษต่รกร และเชืี�อมูโยงการจัำาหน่ัายปุ�ยข้อง ศด้ปชี.

   2. โค้รงกัารป้รับโค้รงส่ร้างกัารผิลิต กัารรวบรวม และกัารแป้รร้ป้ของส่ถาบันเกัษตรกัรรองรับ 
ผิลผิลิตทำางกัารเกัษตร งบประมูาณ 1,693.50 ล้านับาทำ เบิกจ่ัาย 1,583.96 ล้านับาทำ โด้ยสืนัับสืนุันั งบประมูาณเงินัอุด้หนุันั 
เพื�อจััด้ซืื้�อจััด้หาเครื�องจัักรกลการเกษต่ร อุปกรณ์การต่ลาด้ และโครงสืร้างพื�นัฐานัให้แก่สืหกรณ์/กลุ่มูเกษต่รกร 251 แห่ง  
ในั 60 จัังหวัด้ จัำานัวนั 486 รายการ

   3. โค้รงกัารยกัระดับแป้ลงใหญ่ด้วยเกัษตรส่มัยใหม่และเช่�อมโยงตลาด ระยะทำ่� 1 ด้ำาเนิันัการโด้ย 
กรมูส่ืงเสืริมูการเกษต่ร กรมูการข้้าว กรมูหมู่อนัไหมู กรมูปศุสัืต่ว์ กรมูประมูง กรมูต่รวจับัญชีีสืหกรณ์ สืำานัักงานัเศรษฐกิจัการเกษต่ร  
และการยางแห่งประเทำศไทำย มีูกลุ่มูแปลงใหญ่ทีำ�ได้้รับการอนุัมัูติ่จัากคณะกรรมูการฯ ระดั้บจัังหวัด้ 3,379 แปลง  
วงเงินั 9,473.494 ล้านับาทำ เบิกจ่ัายแล้ว  9,305 ล้านับาทำ 3,377 แปลง ผลการด้ำาเนิันังานั ได้้แก่ จััด้ทำำาระบบนัำ�า/  
ขุ้ด้เจัาะบ่อบาด้าล/ ระบบสืูบนัำ�าพลังงานัแสืงอาทำิต่ย์ 147 แปลง ระบบไฟฟ้าพร้อมูอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้าพลังงานัแสืงอาทำิต่ย์  
695 แปลง พร้อมูทัำ�งจััด้หาเครื�องจัักรกลทำางการเกษต่ร อาทิำ รถุแทำรกเต่อร์ 519 คันั เครื�องผสืมูปุ�ย (อัด้เม็ูด้) 45 เครื�อง  
เครื�องปรับระดั้บดิ้นั 780 เครื�อง ต่ลอด้จันัก่อสืร้างโรงเรือนั และสิื�งปลูกสืร้างอื�นั รวมู 602 แปลง ส่ืงผลให้สืามูารถุยกระดั้บการผลิต่ 
ด้้วยเกษต่รสืมัูยใหมู่ 3,306 แปลง การพัฒนัาคุณภาพ/มูาต่รฐานั 1,213 แปลง การเชืี�อมูโยงต่ลาด้ 841 แปลง (หมูายเหตุ่* 1 แปลง  
สืามูารถุด้ำาเนิันัการได้้หลายกิจักรรมู)

   4. โค้รงกัารเพิื่�มศักัยภาพื่และป้รับป้ร์งเค้ร่�องจักัรอ์ป้กัรณ์�ป้รับป้ร์งส่ภาพื่เมล็ดพัื่นธ์ุ์�ของศ้นย�เมล็ดพัื่นธ์ุ์�ข้าว  
งบประมูาณ 1,601.43 ล้านับาทำ เบิกจ่ัาย 433.92 ล้านับาทำ โด้ยกรมูการข้้าวด้ำาเนิันัการในัศูนัย์เมูล็ด้พันัธ์ุุ์ข้้าว 20 แห่ง  
เพื�อเพิ�มูการผลิต่เมูล็ด้พันัธ์ุุ์ข้้าวชัี�นัพันัธ์ุุ์ข้ยาย อาทิำ จััด้ซืื้�อชุีด้เครื�องชัี�งบรรจุัพร้อมูระบบจััด้เรียงแบบอัต่โนัมัูติ่ 20 ชุีด้  
ปรับปรุง/เพิ�มูเติ่มูระบบไฟฟ้าควบคุมูเครื�องจัักร 18 ชุีด้ ก่อสืร้างอาคารโรงงานัพร้อมูต่ิด้ตั่�งเครื�องจัักรอุปกรณ์เพื�อการปรับปรุง 
สืภาพเมูล็ด้พันัธ์ุุ์ ประจัำาโรงงานัปรับปรุงสืภาพเมูล็ด้พันัธ์ุุ์ โรงงานัใหมู่ 4 แห่ง
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  n	 แผนงานฟ้ื้�นฟูื้เศร์ษฐกิจัท้อังถิ�นและชุีมชีน		24 โครงการ งบประมูาณ 3,618.90 ล้านับาทำ ได้้แก่

   1. โค้รงกัาร 1 ตำาบล 1 กัล่์มเกัษตรทำฤษฎ่ใหม่ งบประมูาณ 3,562.32 ล้านับาทำ เบิกจ่ัาย 2,140.55 ล้านับาทำ  
โด้ยสืำานัักงานัปลัด้กระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ กรมูส่ืงเสืริมูการเกษต่ร กรมูประมูง กรมูปศุสัืต่ว์ กรมูพัฒนัาทีำ�ดิ้นั  
สืำานัักงานัเศรษฐกิจัการเกษต่ร ด้ำาเนิันัการพัฒนัาพื�นัทีำ�เกษต่รทำฤษฎีใหมู่ ทัำ�งหมูด้ 75 จัังหวัด้ 4,009 ต่ำาบล เกษต่รกรทีำ�สืนัใจั 
เข้้าร่วมูโครงการ และผ่านัเกณฑ์์การคัด้เลือก 28,332 ราย (เกษต่รกรทัำ�วไป 27,117 ราย/5 ประสืานั 1,215 ราย) ด้ำาเนิันัการ 
จ้ัางงานัในัพื�นัทีำ� 13,736 ราย

   2. โค้รงกัารท่ำ�หน่วยงานในสั่งกััดกัระทำรวงเกัษตรและส่หกัรณ์�ท่ำ�อย่้ในจังหวัดเส่นอ และเป็นัหน่ัวยรับ 
งบประมูาณ 23 โครงการ งบประมูาณ 56.58 ล้านับาทำ เบิกจ่ัาย 50.71 ล้านับาทำ อาทิำ โครงการสืนัับสืนัุนัการเพิ�มูมููลค่า 
และพัฒนัาการสืร้างผลิต่ภัณฑ์์กลุ่มูแปรรูปสิืนัค้าประมูงในัจัังหวัด้สืตู่ล โครงการเลี�ยงไก่ไข่้เพื�อเพิ�มูรายได้้เสืริมูในัครัวเรือนั 
จัังหวัด้นันัทำบุรี โครงการเสืริมูศักยภาพกิจักรรมูเครือข่้ายเกษต่รกรรุ่นัใหมู่ (Young Smart Farmer) ต่่อยอด้ธุุ์รกิจัเกษต่ร 
ในัจัังหวัด้เพชีรบูรณ์

   3.  แผินงานพัื่ฒนาโค้รงส่ร้างพ่ื่�นฐาน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนัาแหล่งนัำ�า บริหารจััด้การนัำ�า 
และเพิ�มูพื�นัทีำ�ชีลประทำานั งบประมูาณ 4,224.82 ล้านับาทำ เบิกจั่าย 960.81 ล้านับาทำ โด้ยด้ำาเนัินัการในัพื�นัทีำ� 44 จัังหวัด้  
พัฒนัา/ปรับปรุง/ซ่ื้อมูแซื้มูแหล่งนัำ�าและระบบชีลประทำานั 354 รายการ ปัจัจุับันัสืามูารถุเพิ�มูปริมูาต่รความูจุั 6.56 ล้านั ลบ.มู.  
พื�นัทีำ�ชีลประทำานั 11,607 ไร่ พื�นัทีำ�รับประโยชีน์ั 130,138 ไร่ ครัวเรือนัรับประโยชีน์ั 44,466 ครัวเรือนั และการจ้ัางแรงงานั  
8,874 คนั ทัำ�งนีั� หากด้ำาเนิันัการแล้วเสืร็จัจัะสืามูารถุเพิ�มูพื�นัทีำ�ชีลประทำานั 19,667 ไร่ พื�นัทีำ�รับประโยชีน์ั 196,422 ไร่  
ความูจุัเพิ�มูข้้�นั 26.98 ล้านั ลบ.มู. ครัวเรือนัรับประโยชีน์ั 63,414 ครัวเรือนั
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	 ปัจัจ่ัยุบวก
 n ปริมูาณนัำ�าฝ้นัทีำ�เพิ�มูข้้�นัตั่�งแต่่ช่ีวงปลายปี 2563 ต่่อเนืั�องถุ้งปี 2564 ทำำาให้ปริมูาณนัำ�าในัอ่างเก็บนัำ�าทีำ�สืำาคัญและ 
ในัแหล่งนัำ�าต่ามูธุ์รรมูชีาติ่มูากข้้�นัเพียงพอสืำาหรับการเพาะปลูกพืชี เลี�ยงสัืต่ว์ และทำำาประมูง รวมูถุ้งสืภาพอากาศทีำ�เอื�ออำานัวย 
มูากข้้�นั และการเริ�มูต้่นัฤดู้ฝ้นัทีำ�เร็วกว่าปี 2563 ทำำาให้เกษต่รกรข้ยายพื�นัทีำ�และทำำาการเพาะปลูกเพิ�มูข้้�นั ประกอบกับราคา 
สิืนัค้าเกษต่รหลายชีนิัด้ปรับตั่วดี้ข้้�นั จูังใจัให้เกษต่รกรเพิ�มูการผลิต่และมีูการบำารุงดู้แลรักษามูากข้้�นั

 n การด้ำาเนิันันัโยบายและมูาต่รการข้องภาครัฐในัการส่ืงเสืริมูอาชีีพเกษต่ร อาทิำ การข้ยายช่ีองทำางการต่ลาด้ 
ทัำ�งต่ลาด้ออนัไลน์ัและออฟไลน์ั ทำำาให้เกษต่รกรมีูช่ีองทำางในัการจัำาหน่ัายสิืนัคา้เกษต่รมูากข้้�นั มูาต่รการเยยีวยาและฟ้�นัฟเูกษต่รกร
ทีำ�ได้้รับผลกระทำบจัากการแพร่ระบาด้ข้อง COVID-19 เช่ีนั การส่ืงเสืริมูอาชีีพเกษต่ร และการพักชีำาระหนีั� รวมูถุ้งการประกันั 
รายได้้ ทำำาให้เกษต่รกรสืามูารถุทำำาการผลิต่และบริหารจััด้การสิืนัค้าเกษต่รให้ออกสู่ืต่ลาด้ได้้อย่างต่่อเนืั�อง

 n มูาต่รการกระตุ้่นัเศรษฐกิจัข้องภาครัฐ อาทิำ โครงการ “เราเทีำ�ยวด้้วยกันั” และโครงการ“คนัละคร้�ง” รวมูทัำ�ง 
การผ่อนัคลายมูาต่รการล็อกด้าวนั์หลังจัากสืถุานัการณ์การแพร่ระบาด้ข้อง COVID-19 ในัประเทำศคลี�คลาย ทำำาให้คนัไทำย 
มีูการเดิ้นัทำางท่ำองเทีำ�ยวและบริโภคสิืนัค้ามูากข้้�นั ส่ืงผลให้ความูต้่องการสิืนัค้าเกษต่รและอาหารเพิ�มูข้้�นั

 n การฟ้�นัตั่วข้องเศรษฐกิจัโลก และการผ่อนัคลายมูาต่รการการควบคุมูการระบาด้ข้อง COVID-19 ข้องหลายประเทำศ 
รวมูถุ้งความูเชืี�อมัู�นัในัคุณภาพมูาต่รฐานัในัสิืนัค้าเกษต่รข้องไทำยทำำาให้หลายประเทำศยังคงมีูความูต้่องการนัำาเข้้าสิืนัค้าเกษต่ร 
และอาหารข้องไทำย ส่ืงผลให้มีูคำาสัื�งซืื้�อสิืนัค้าเกษต่รเข้้ามูาอย่างต่่อเนืั�อง ทำำาให้การส่ืงออกสิืนัค้าเกษต่รและผลิต่ภัณฑ์์ข้ยายตั่ว

	 ปัจัจ่ัยุลบ
 n พายุดี้เปรสืชัีนัเตี่�ยนัหมูู่ทีำ�เข้้าสู่ืประเทำศไทำยในัช่ีวงปลายเดื้อนักันัยายนั 2564 ทำำาให้มีูฝ้นัต่กหนัักต่่อเนืั�อง เกิด้นัำ�าท่ำวมู
หลากในัหลายพื�นัทีำ� โด้ยเฉพาะในัพื�นัทีำ�ชุีมูชีนัและพื�นัทีำ�เกษต่รข้องภาคเหนืัอต่อนัล่างภาคกลาง และภาคต่ะวันัออกเฉียงเหนืัอ

 n สืถุานัการณ์การแพร่ระบาด้ข้อง COVID-19 ทีำ�ยังคงยืด้เยื�อ ส่ืงผลกระทำบต่่อกิจักรรมูการผลิต่ข้องโรงงานัแปรรูป 
บางแห่งต้่องหยุด้ชีะงักลง เกิด้การข้าด้แคลนัแรงงานั และการข้าด้แคลนัตู้่คอนัเทำนัเนัอร์ ทีำ�เป็นัอุปสืรรคในัด้้านัการข้นัส่ืงสิืนัค้า

 n ความูกังวลเกี�ยวกับการระบาด้ข้องโรคสัืต่ว์ในัประเทำศเพื�อนับ้านัส่ืงผลให้ต้่องมีูการควบคุมูปริมูาณการผลิต่ 
และมีูการเฝ้้าระวังทีำ�เข้้มูงวด้ยิ�งข้้�นั

 n ราคาปัจัจััยการผลิต่ทีำ�สูืงข้้�นัทัำ�งราคานัำ�ามัูนัและราคาวัต่ถุุดิ้บอาหารสัืต่ว์ ซ้ื้�งส่ืงผลต่่อต้่นัทุำนัการผลิต่สิืนัค้าเกษต่ร

ภัาวะเศร์ษฐกิจัการ์เกษตร์	ปี	2564
	 ภัาวะเศร์ษฐกิจัการ์เกษตร์	 ปี	 2564	ข่ยุายุต่วร้์อัยุละ	 1.5	 เม้�อัเทียุบก่บ	 ปี	 2563	 
โด้ยสืาข้าพืชี สืาข้าบริการทำางการเกษต่ร และสืาข้าป่าไมู้ ข้ยายตั่วร้อยละ 3.3 3.7 และ 1.5  
ต่ามูลำาดั้บ ส่ืวนัสืาข้าปศุสัืต่ว์และสืาข้าประมูงหด้ตั่วร้อยละ 2.4 และ 3.0 ต่ามูลำาดั้บ
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แนวโน้มเศร์ษฐกิจัการ์เกษตร์ปี	2565
	 แนวโน้มเศร์ษฐกิจัการ์เกษตร์ในปี	 2565	คาด้ว่าจัะข่ยุายุต่วอัยูุ่ในช่ีวงร์้อัยุละ	 2.0	 –	3.0	 โด้ยสืาข้าพืชีข้ยายตั่ว 
ร้อยละ 2.7 – 3.7 สืาข้าปศุสัืต่ว์ข้ยายตั่วร้อยละ 0.7 – 1.7 สืาข้าประมูงข้ยายตั่วร้อยละ 0.2 – 1.2 สืาข้าบริการทำางการเกษต่ร 
ข้ยายตั่วร้อยละ 3.0 – 4.0 และสืาข้าป่าไมู้ข้ยายตั่วร้อยละ 1.5 - 2.5 โด้ยมีูปัจัจััยสืนัับสืนุันั ดั้งนีั�

 n สืภาพอากาศทีำ�เอื�ออำานัวยต่่อการทำำาการเกษต่รและปริมูาณฝ้นัทีำ�มูากข้้�นั ทำำาให้คาด้ว่าจัะมูีปริมูาณนัำ�าเพียงพอ 
สืำาหรับการเพาะปลูกและไมู่ประสืบปัญหาภัยแล้ง

 n การด้ำาเนิันันัโยบายด้้านัการเกษต่รทีำ�ต่่อเนืั�องทัำ�งการบริหารจััด้การทำรัพยากรนัำ�า การจััด้ทำำาฐานัข้้อมููลข้นัาด้ใหญ่  
(Big Data) เพิ�มูช่ีองทำางให้เกษต่รกรสืามูารถุเข้้าถุ้งและใช้ีประโยชีน์ัข้้อมููลเพื�อการวางแผนัการผลิต่ การแปรรูป และการต่ลาด้  
โด้ยใช้ีหลักการต่ลาด้นัำาการผลิต่ บริหารการผลิต่ให้สือด้คล้องกับความูต้่องการข้องต่ลาด้ ส่ืงเสืริมูการใช้ีเทำคโนัโลยีในัการผลิต่ 
และยกระดั้บคุณภาพสิืนัค้าเกษต่ร สืร้างมูาต่รฐานัสิืนัค้าเกษต่รและผลิต่ภัณฑ์์ให้เป็นัทีำ�ยอมูรับ ส่ืงเสืริมูการรวมูกลุ่มู ผลิต่และ
แปรรูปสิืนัค้าเพื�อสืร้างมููลค่าเพิ�มูและต่อบโจัทำย์การบริโภค รวมูทัำ�งพัฒนัาระบบโลจิัสืติ่กส์ืเพื�อการบริหารจััด้การสิืนัค้าเกษต่ร

 n ศักยภาพในัการผลิต่สิืนัค้าเกษต่รข้องไทำยและความูเชืี�อมัู�นัในัคุณภาพมูาต่รฐานัสิืนัค้าเกษต่รข้องไทำย เป็นัโอกาสื 
ข้องภาคเกษต่รไทำยทีำ�ประเทำศต่่าง ๆ มีูการนัำาเข้้าสิืนัค้าเกษต่รและอาหารจัากประเทำศไทำยเพิ�มูข้้�นั

 n สืถุานัการณ์เศรษฐกิจัไทำยโด้ยรวมู ปี 2565 ทีำ�มีูแนัวโน้ัมูข้ยายตั่วได้้ รวมูทัำ�งมูาต่รการกระตุ้่นัเศรษฐกิจัข้องภาครัฐ 
ทีำ�ต่่อเนืั�อง ช่ีวยสืนัับสืนุันัให้มีูการเดิ้นัทำางท่ำองเทีำ�ยวและการบริโภคสิืนัค้ามูากข้้�นั ส่ืงผลให้ความูต้่องการสิืนัค้าเกษต่ร 
และอาหารเพิ�มูข้้�นั

 n เศรษฐกิจัโลกในัปี 2565 มีูแนัวโน้ัมูข้ยายตั่วได้้ รวมูถุ้งความูร่วมูมืูอและข้้อต่กลงทำางการค้า ทีำ�จัะมีูการกลับมูา 
เจัรจัากันัอีกครั�งเป็นัโอกาสืให้ประเทำศไทำยมีูการส่ืงออกสิืนัค้าเกษต่รและผลิต่ภัณฑ์์ได้้มูากข้้�นั

อ่ัตร์าการ์เติบโตข่อังผลิตภ่ัณ์ฑ์ีมวลร์วมภัาคเกษตร์
หน่วย: ร้อยละ

สาข่า 2564 2565
ภาค้เกัษตร 1.5 2.0 – 3.0

พืชี 3.3 2.7 – 3.7

ปศุสัืต่ว์ -2.4 0.7 – 1.7

ประมูง -3.0 0.2 – 1.2

บริการทำางการเกษต่ร 3.7 3.0 – 4.0

ป่าไมู้ 1.5 1.5 – 2.5

ท่ำ�มา :  กองนัโยบายและแผนัพัฒนัาการเกษต่ร สืำานัักงานัเศรษฐกิจัการเกษต่ร

 (ประมูาณการ ณ เดื้อนัพฤศจิักายนั 2564)
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	 1.	 การ์พ่ื้ฒนาบุคลากร์ข่อังกร์ะทร์วงเกษตร์และสหกร์ณ์์	

  ด้้วยการสืร้าง Service mind มูองว่าเกษต่รกรคือลูกค้าคนัสืำาคัญ พัฒนัาบุคลากร
ข้องกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์ให้เป็นั Smart Officer มีูความูรอบรู้ (รู้ล้กในังานัทีำ�ทำำา รู้กว้าง
ในัสืถุานัการณ์รอบตั่ว) ประยุกต์่ใช้ีองค์ความูรู้เพื�อถุ่ายทำอด้ให้กับเกษต่รกรด้้วยช่ีองทำางทีำ� 
หลากหลาย และเข้้าถุ้งเกษต่รกรได้้อยา่งเหมูาะสืมู สืร้างความูเข้้าใจัและความูต่ระหนัักในับทำบาทำ
ความูสืำาคัญข้องบุคลากร เพื�อให้มีูความูภาคภูมิูใจัในัการเป็นับุคลากรข้องกระทำรวงเกษต่ร 
และสืหกรณ์ รวมูทัำ�งสืร้างแรงจูังใจัในัการปฏิิบัติ่งานั โด้ยการสืร้างเส้ืนัทำางความูก้าวหน้ัาในัอาชีีพ
ทีำ�ชัีด้เจันัให้กับบุคลากรในัทุำกระดั้บและมีูสืวัสืดิ้การทีำ�เหมูาะสืมู

	 2.			 การ์พ่ื้ฒนากร์ะบวนการ์ทำางาน	

  ด้้วยการนัำาเทำคโนัโลยีมูาใช้ีเพื�อเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพในัการบูรณาการภายในักระทำรวง
เกษต่รกรและสืหกรณ์อย่างแทำ้จัริงระหว่างหนั่วยงานัต่่าง ๆ ในัสืังกัด้ โด้ยมีูเกษต่รกรและพื�นัทีำ� 
เป้าหมูายเดี้ยวกันัในัการปฏิิบัติ่งานัระดั้บพื�นัทีำ� จััด้ทำำาโครงการแบบเฉพาะเจัาะจัง (Tailor–made 
Project) เพื�อให้การจััด้ทำำาโครงการมูีความูเหมูาะสืมูต่ามูศักยภาพและเกิด้ผลสัืมูฤทำธิุ์� สืร้างกลไก 
การทำำางานั กำากับติ่ด้ต่ามูงานัและการให้แนัวทำางแก้ปัญหาโด้ยรองปลัด้กระทำรวง ผู้ต่รวจัราชีการ
กระทำรวง ผู้ต่รวจัราชีการกรมู และคณะกรรมูการ/คณะทำำางานัในัระด้ับพื�นัทีำ� ต่ลอด้จันั 
สืร้างกระบวนัการถุ่ายทำอด้องค์ความูรู้ให้กับเกษต่รกรได้้อย่างเหมูาะสืมู จััด้ทำำาหลักสูืต่รออนัไลน์ั
เพื�อเผยแพร่ให้กับเกษต่รกรทุำกช่ีองทำาง

แนวทางการุดำาเนินงานในปี 2565 
 “เหลีื่ยวหลัื่ง แลื่หน้า รุองรัุบ Next Normal”

	 ปัจจุบันิโลกกำ�ลังเผชิีญกับก�รเปลี�ยนิแปลงในิหล�ยมิีติ	 จ�กผลกระทบขึ้องก�รเปลี�ยนิแปลง 
สภ�พัภ่มิีอ�ก�ศ	 คว�มีเส่�อมีโทรมีขึ้องสภ�พัดิำนิและทรัพัย�กรธรรมีชี�ติ	 ก�อให้เกิดำก�รส่ญเสีย 
คว�มีหล�กหล�ยท�งชีีวภ�พั	 รวมีถ้ีงก�รเปลี�ยนิแปลงท�งด้ำ�นิเทคโนิโลยีที�ก้�วเข้ึ้�ส่�โลกดิำจิทัล 
อย��งรวดำเร็ว	 หร่อแม้ีแต�ก�รแพัร�ระบ�ดำขึ้องโรคอุบัติใหมี�	 อันิเป็นิตัวเร�งให้ก�รดำำ�เนิินิชีีวิตขึ้อง 
ประชี�กรโลกแตกต��งไปจ�กเดิำมีอย��งสิ�นิเชิีง	 ดัำงนัิ�นิ	 ภ�คเกษตรจ้งต้องปรับตัวให้ทันิกับคว�มีท้�ท�ย 
ส่�ก�รใช้ีชีีวิตแบบ	New	Normal	และคว�มีท้�ท�ยต��ง	ๆ	ที�เกิดำข้ึ้�นิ	(NEW	NORMAL	ส่�	NEXT	NORMAL)

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์	 ได้ำพิัจ�รณ์�ถ้ีงสิ�งที�เคยดำำ�เนิินิก�รมี�แล้วในิอดีำต	 และนิำ�มี� 
ปรับปรุงให้เหมี�ะสมีกับปัจจุบันิและอนิ�คต	 เพ่ั�อขัึ้บเคล่�อนิยุทธศ�สตร์ชี�ติ	 นิโยบ�ยรัฐบ�ล	 
นิโยบ�ยกระทรวงให้บรรลุเป้�หมี�ย	 ก�รแก้ไขึ้ปัญห�เฉพั�ะหนิ้�ให้เกษตรกร	 ว�งร�กฐ�นิก�รทำ�ง�นิ 
ขึ้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์	 เพ่ั�อรองรับคว�มีปกติใหมี�	 (New	 Normal)	 และพัร้อมีรองรับ 
ส่�คว�มีปกติถัีดำไป	 (Next	 Normal)	 ในิปี	 2565	 โดำยย้ดำเกษตรกรเป็นิศ่นิย์กล�งในิก�รพััฒนิ�ทุกด้ำ�นิ	 
ภ�ยใต้แนิวท�งก�รขัึ้บเคล่�อนิ	4	แนิวท�งหลัก	ค่อ
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	 3.	 งานวิจ่ัยุภัาคเกษตร์	

  ด้้วยการสืร้างการมีูส่ืวนัร่วมูข้องทุำกภาคส่ืวนั โด้ยเปิด้โอกาสืให้เกษต่รกรมีูส่ืวนัร่วมู ตั่�งแต่่การกำาหนัด้โจัทำย์ 
งานัวิจััยต่ามูความูต้่องการข้องเกษต่รกร การกำาหนัด้กระบวนัการวิจััยให้สือด้คล้องกับพื�นัทีำ� สืนัับสืนุันังานัวิจััยให้ครอบคลุมู 
ตั่�งแต่่ต้่นันัำ�าถุ้งปลายนัำ�า เพื�อเชืี�อมูโยงให้เกิด้การใช้ีประโยชีน์ัจัากความูหลากหลายทำางชีีวภาพ ต่่อยอด้คุณค่าข้องสิืนัค้าเกษต่ร 
ต่ลอด้จันัพัฒนัาผลิต่ภัณฑ์์ทีำ�ต่อบโจัทำย์ความูต้่องการข้องต่ลาด้ เกษต่รกรรายย่อยสืามูารถุนัำาผลงานัวิจััยไปใช้ีประโยชีน์ัหรือ 
ต่่อยอด้งานัวิจััย สืร้างแรงจูังใจัให้นัักวิจััย และสืนัับสืนุันัผู้ทีำ�ต้่องการนัำางานัวิจััยไปข้ยายผล ต่ลอด้จันัการนัำาผลงานัวิจััยมูาใช้ีปฏิิบัติ่
จัริงผ่านัการถุ่ายทำอด้จัากศูนัย์เรียนัรู้การเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพการผลิต่สิืนัค้าเกษต่ร (ศพก.) 882 ศูนัย์ ศูนัย์เทำคโนัโลยีเกษต่ร 
และนัวัต่กรรมู (AIC) และสืถุาบันัการศ้กษาในั 77 จัังหวัด้

	 4.	 กลไกการ์สร้์างความร่์วมม้อัในการ์พ่ื้ฒนาภัาคเกษตร์จัากทุกภัาคส่วน	

  ด้้วยการนัำาจุัด้แข็้งหรือศักยภาพข้องแต่่ละภาคส่ืวนัมูาสืนัับสืนุันัการพัฒนัาภาคเกษต่ร โด้ยมีูกระทำรวงเกษต่ร 
และสืหกรณ์เป็นัแกนัหลักทีำ�จัะชีี�กลุ่มูเป้าหมูายในัการพัฒนัา การสืร้างเครือข่้ายความูร่วมูมูือระหว่างภาคสื่วนัต่่าง ๆ ต่ลอด้ 
โซ่ื้อุปทำานั เช่ีนั เค้ร่อข่ายด้านกัารผิลิต ร่วมูกับโรงงานัอุต่สืาหกรรมู ภาคเอกชีนัในัการสืนัับสืนัุนัการบริหารจััด้การการเกษต่ร 
ในัรูปแบบกลุ่มูเพื�อเพิ�มูประสิืทำธิุ์ภาพต่ลอด้ห่วงโซ่ื้ร่วมูกำาหนัด้การผลิต่ให้สือด้คล้องกับศักยภาพข้องพื�นัทีำ� ส่ืงเสืริมูการปลูกพืชีทำาง
เลือกใหมู่ในัพื�นัทีำ�ไมู่เหมูาะสืมูร่วมูกับการใช้ี contract farming เพื�อสืร้างความูมัู�นัใจัทัำ�งกับผู้ผลิต่และผู้รับซืื้�อ เค้ร่อข่าย 
ด้านกัารแป้รร้ป้และตลาด ร่วมูกับกระทำรวงพาณิชีย์ กระทำรวงคมูนัาคมู สืภาอุต่สืาหกรรมูแห่งประเทำศไทำย สืภาหอการค้า 
แห่งประเทำศไทำย แพลต่ฟอร์มูต่ลาด้ออนัไลน์ัต่่าง ๆ เพื�อเชืี�อมูโยงด้้านัการต่ลาด้ให้มีูความูหลากหลาย ใช้ีในัการซืื้�อข้ายได้้จัริง  
ลด้ปัญหาสิืนัค้าเกษต่รล้นัต่ลาด้ การสืร้างเสืถีุยรภาพและยกระดั้บราคาสิืนัค้าเกษต่ร ร่วมูกับกระทำรวงคมูนัาคมูและภาคเอกชีนั  
ในัการพัฒนัาระบบโลจิัสืต่กิส์ืสิืนัค้าเกษต่รทีำ�เหมูาะสืมูกับเกษต่รกร ร่วมูกับระบบสืหกรณ์และกระทำรวงอุต่สืาหกรรมู ในัการพัฒนัา
สิืนัค้าเกษต่รเพื�อแปรรูปให้มีูมููลค่าสูืง พร้อมูทัำ�งบูรณาการข้้อมููลระหว่างหน่ัวยงานัต่่าง ๆ เพื�อเป็นัฐานัข้้อมููลข้นัาด้ใหญ่สืำาหรับ 
หน่ัวยงานัภาครัฐและมีูการใช้ีข้้อมููลร่วมูกันั เป็นัข้้อมููลเดี้ยวกันั ให้เกิด้การพัฒนัาไปในัทิำศทำางเดี้ยวกันั โด้ยมีูการรวบรวมู 
ข้้อมููลและการด้ำาเนัินังานัทำุกอย่างทีำ�เกี�ยวข้้องกับภาคเกษต่รให้ครอบคลุมูทุำกด้้านัทัำ�งสิืนัค้า การต่ลาด้และทำรัพยากร ครอบคลุมู
พื�นัทีำ�ทัำ�ง 77 จัังหวัด้ เพื�อบริหารจััด้การสิืนัค้าเกษต่รและทำรัพยากรทำางการเกษต่ร และนัำาไปใช้ีวางแผนัการผลิต่อย่างเป็นั 
ระบบ รวมูถุ้งการรับรู้ความูต้่องการคุณภาพและปริมูาณข้องต่ลาด้ทัำ�งในัและต่่างประเทำศ

 แนัวทำางการด้ำาเนัินังานัในัปี 2565 ข้องกระทำรวงเกษต่รและสืหกรณ์นีั� คาด้หวังว่าจัะสืามูารถุพัฒนัาการเกษต่รข้องไทำย 
ให้เท่ำาทัำนัต่่อการเปลี�ยนัแปลงทีำ�จัะเกิด้ข้้�นัในัอนัาคต่ได้้อย่างมัู�งคงและยั�งยืนัต่่อไป
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กร์ะทร์วงเกษตร์และสหกร์ณ์์	:	Ministry	of	Agriculture	and	Cooperative
http://www.moac.go.th



สำาน่กงานปล่ด้กร์ะทร์วงเกษตร์และสหกร์ณ์์	:
Office	of	the	Permanent	Secretary	Ministry	of	Agriculture	and	Cooperative

ถุนันัราชีด้ำาเนิันันัอก กรุงเทำพ ฯ 10200
โทำรศัพท์ำกลาง 0 2281 5955, 0 2281 5884 http://www.opsmoac.go.th



กร์มชีลปร์ะทาน	:	The	Royal	Irrigation	Department
811 ถุ.สืามูเสืนั แข้วงถุนันันัครไชียศรี เข้ต่ดุ้สิืต่ กรุงเทำพมูหานัคร 10300

โทำรศัพท์ำ 02 241 0020 ถุ้ง 29 โทำรสืาร 0 2241 3025 http://www.rid.go.th


กร์มตร์วจับ่ญชีีสหกร์ณ์์	:	Cooperative	Auditing	Department
12 ถุนันักรุงเกษมู แข้วงวัด้สืามูพระยา เข้ต่พระนัคร กรุงเทำพฯ 10200

โทำรศัพท์ำ 0 2628 5240-59 โทำรสืาร 0 2282 5881 http://www.cad.go.th


กร์มปร์ะมง	:	Department	of	Fisheries
50 เกษต่รกลาง ถุนันัพหลโยธุ์นั แข้วงลาด้ยาว เข้ต่จัตุ่จัักร กรุงเทำพฯ 10900

โทำรศัพท์ำ 0 2562 0600-15 โทำรสืาร 0 2562 0564 http://www.fisheries.go.th


กร์มปศุส่ตว์	:	Department	of	Livestock	Development
69/1 ถุนันัพญาไทำ เข้ต่ราชีเทำวี กรุงเทำพฯ 10400 โทำรศัพท์ำ 0 2225 5136-8

โทำรสืาร 0 2251 0986 http://www.dld.go.th


กร์มพ่ื้ฒนาที�ดิ้น	:	Land	Development	Department
2003/61 หมูู่ 5 ถุนันัพหลโยธิุ์นั แข้วงลาด้ยาว เข้ต่จัตุ่จัักร กรุงเทำพฯ 10900
โทำรศัพท์ำ 0 2941 1968-85 โทำรสืาร 0 2941 2227 http://www.ldd.go.th



กร์มวิชีาการ์เกษตร์	:	Department	of	Agriculture
50 ถุนันัพหลโยธิุ์นั เข้ต่จัตุ่จัักร กรุงเทำพฯ 10900 โทำรศัพท์ำ 0 2579 0151-8 http://www.doa.go.th



กร์มส่งเสริ์มการ์เกษตร์	:	Department	of	Agricultural	Extension
ถุนันัพหลโยธิุ์นั แข้วงลาด้ยาว จัตุ่จัักร กรุงเทำพฯ 10900 โทำรศัพท์ำ 0 2579 0121-8, 0 2940 6080-95

โทำรสืาร 0 2579 3018 http://www.doae.go.th


สถานที�ต่�งส่วนร์าชีการ์และร่์ฐวิสาหกิจั
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กร์มส่งเสริ์มสหกร์ณ์์	:	Cooperative	Promotion	Department
12 ถุนันักรุงเกษมู เข้ต่พระนัคร กรุงเทำพฯ 10200 โทำรศัพท์ำ 0 2628 5133-4

โทำรสืาร 0 2282 6078 http://www.cpd.go.th


สำาน่กงานการ์ปฏิรู์ปที�ดิ้นเพ้ื้�อัเกษตร์กร์ร์ม	:	Agricultural	Land	Reform	Office
ถุนันัราชีด้ำาเนิันันัอก เข้ต่พระนัคร กรุงเทำพฯ 10200 โทำรศัพท์ำ 0 2282 9004, 0 2282 9006, 0 2282 9035-38 

โทำรสืาร 0 2281 0815 http://www.alro.go.th


สำาน่กงานมาตร์ฐานสินค้าเกษตร์และอัาหาร์แห่งชีาติ	:
National Bureau of Agriculture Commodity and Food Standards
50 ถุนันัพหลโยธิุ์นั เข้ต่จัตุ่จัักร กรุงเทำพฯ 10900 โทำรศัพท์ำ 0 2561 2277

โทำรสืาร 0 2561 2096 http://www.acfs.go.th


สำาน่กงานเศร์ษฐกิจัการ์เกษตร์	:	Office	of	Agriculture	Economics
50 ถุนันัพหลโยธิุ์นั เข้ต่จัตุ่จัักร กรุงเทำพฯ 10900 โทำรศัพท์ำ 0 2940 7224-6

โทำรสืาร 0 2940 7210 http://www.oae.go.th


กร์มการ์ข้่าว	:	Rice	Department
50 ถุนันัพหลโยธิุ์นั แข้วงลาด้ยาว เข้ต่จัตุ่จัักร กรุงเทำพฯ 10900 โทำรศัพท์ำ 0 2561 3236, 0 2561 3056  

http://www.ricethailand.go.th


กร์มหม่อันไหม	:	The	Queen	Sirikit	Department	of	Sericulture
2175 ถุ.พหลโยธิุ์นั แข้วงลาด้ยาว เข้ต่จัตุ่จัักร กรุงเทำพฯ10900

โทำรศัพท์ำ 0 2558 7924-26, 0 2558 7927 http://www.qsds.go.th


อังค์การ์ตลาด้เพ้ื้�อัเกษตร์กร์	:	Marketing	Organization	For	Farmers
101 ถุนันัย่านัพหลโยธิุ์นั แข้วงจัตุ่จัักร เข้ต่จัตุ่จัักร กรุงเทำพฯ 10900

โทำรศัพท์ำ 0 2279 1186 โทำรสืาร 0 2278 0139 http://www.mof.or.th


อังค์การ์ส่งเสริ์มกิจัการ์โคนมแห่งปร์ะเทศไทยุ	:	Dairy	Farming	Promotion	Organization	of	Thailand
เลข้ทีำ� 101 ถุนันักำาแพงเพชีร แข้วงจัตุ่จัักร เข้ต่จัตุ่จัักร กรุงเทำพมูหานัคร 10900
โทำรศัพท์ำ 0 2279 8611-3 โทำรสืาร 0 2279 8603 http://www.dpo.go.th



อังค์การ์สะพื้านปลา	:	Fish	Marketing	Organization
149 ถุนันัเจัริญกรุง 58 แข้วงยานันัาวา เข้ต่สืาธุ์ร กรุงเทำพฯ โทำรศัพท์ำ 0 2111 7300

โทำรสืาร 0 2211 5899 http://www.fishmarket.co.th
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การ์ยุางแห่งปร์ะเทศไทยุ	:	Rubber	Authority	of	Thailand
79 มู.16 ต่.ช้ีางกลาง อ.ช้ีางกลาง จั.นัครศรีธุ์รรมูราชี โทำรศัพท์ำ 0 7549 1570-2 โทำรสืาร 0 7549 1343 

http://www.reothai.co.th


สถาบ่นวิจ่ัยุและพ่ื้ฒนาพ้ื้�นที�สูง	(อังค์การ์มหาชีน)	:
Highland Research and Development Institute (Public Organization)

65 มู.1 ถุ.สุืเทำพ ต่.สุืเทำพ อ.เมืูอง จั.เชีียงใหมู่ 50200
โทำรศัพท์ำ 0 5332 8496-8 โทำรสืาร 0 5332 8494 http://www.hrdi.or.th



สำาน่กงานพ่ื้ฒนาการ์วิจ่ัยุการ์เกษตร์	(อังค์การ์มหาชีน)	:
Agricultural Research Development Agency (Public Organization)
2003/61 ถุนันัพหลโยธิุ์นั แข้วงลาด้ยาว เข้ต่จัตุ่จัักร กรุงเทำพมูหานัคร 10900 

http://www.arda.or.th


สำาน่กงานพิื้พิื้ธภ่ัณ์ฑ์ีการ์เกษตร์เฉลิมพื้ร์ะเกียุร์ติพื้ร์ะบาทสมเด็้จัพื้ร์ะเจ้ัาอัยูุ่ห่ว
ถุนันัพหลโยธิุ์นั หลักกิโลเมูต่รทีำ� 46-48 ต่.คลองหน้ั�ง อ.คลองหลวง จั.ปทุำมูธุ์านีั 12120

โทำรศัพท์ำ 0 2529 2212-13 โทำรสืาร 0 2529 2214 
http://www.wisdomking.or.th
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ร์วบร์วมและจ่ัด้ทำาโด้ยุ

กอังนโยุบายุและแผนพ่ื้ฒนาการ์เกษตร์
สำาน่กงานเศร์ษฐกิจัการ์เกษตร์
กร์ะทร์วงเกษตร์และสหกร์ณ์์

โทร์.	0	2940	7251,	0	2940	6983
http://www.bapp.oae.go.th






